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1 Introdução

Dentre os muitos assuntos que estão em voga, a questão ambiental é apontada

como uma das mais importantes atualmente. Popcorn' afirmou que a década de 90 foi a

primeira realmente responsável em termos sociais, e teve entre os fatores críticos a

ecologia, a educação e a ética.

A preocupação com ecologia liga-se à percepção da não renovabilidade de

alguns recursos naturais, assim como da ameaça de degradação que o meio ambiente

passou a sofrer como resultado do padrão de produção industríal de massa.

Ela se insere no âmbito mais amplo de um processo de sofisticação da pauta

dos direitos e deveres de cidadania que vem ocorrendo no mundo ocidental nas últimas

três décadas, pauta essa que incluiu os direitos/deveres femininos, das minorias e do

consumidor, entre outros. Assim, a busca de preservação da saúde do planeta vem

ganhando peso.

A preocupação ecológica convive com outras características da cultura

contemporânea, por vezes contraditórias, entre as quais um acentuado individualismo

no plano do consumo, uma valorização da natureza, uma estetização da vida

quotidiana', a valorização da novidade e da juventude e uma nova relação das pessoas

com o seu corpo.

De corpo fisico que era preciso disciplinar, para que se pudesse salvar a alma

que ele guardava dentro de si, passou-se a uma fase em que o corpo transformou-se em

uma espécie de embalagem e cartão de visitas do indivíduo. A disciplina que passou a

ser preconizada para ele - exercícios fisicos, relaxamento, terapias diversas, dieta

alimentar, etc - ganhou assim um novo sentido: trata-se de embelezar o corpo, de

preservar a saúde fisica e mental e usar todos os meios possiveis para retardar o

envelhecimento ou os seus sinais visíveis.'

Desse modo, tem sido também atribuída às pessoas, especialmente em

segmentos sociais mais afluentes, a responsabilidade pela preservação do próprio corpo,

1 POPCORN, Faith. O Relatório Popcom Trad port., Rio de Janeiro, Ed Campus, 1994, p. 31-63 .
.. 2 FEATHERSTONE, M Consumer Culture and Postmodernism.,Londres, Sage, 1991.

3 FEATIlERSTONE, M "The body and consumer culture" in FEA TIlERSTONE • M, M HEPWORTH
e B.TURNER (eds.) The Body. Londres, Sage 1991.
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assim como pela do meio ambiente em que vivem. A saúde do planeta e a do corpo

fisico e mental.

Nesse enquadramento, a indústria de cosméticos encontra-se hoje na confluência

de diversas tendências sociais. revela-se um objeto privilegiado para estudos -inclusive

interdisciplinares - relacionados a alguma ou várias delas. Essa dissertação visa a

contribuir para o entendimento da maneira pela qual a preocupação ecológica vem

sendo incorporada pelas empresas.

1.1 OMeio Ambiente e sua problemática

A dominação da natureza já foi medida para avaliação do progresso humano,

uma vez que o ser humano seria diferente e superior a qualquer outra espécie. Com isso

as pessoas poderiam determinar seu próprio destino, num mundo vasto e cheio de

oportunidades ilimitadas".

No século XVI, ciências como física, matemática, e astronomia formalizaram o

estudo da natureza no estudo de como esta é materialmente constituída, e com isso, a

natureza se transformou em um conjunto de leis, regras e convenções.

A separação entre a natureza e a sociedade foi pré-requisito para transformar a

natureza em um conjunto de objetos passivos para serem utilizados e trabalhados pelas

pessoas; ou seja, um instrumento para ser utilizado pelo homem no processo de

industrialização.

Efeitos colaterais da industrialização, como a degradação do meio ambiente e

exploração social foram classificados de não naturais e inumanos. O termo "natureza"

emergiu com uma concepção romântica, escapista. Em outras palavras ao invés de

procurar novas maneiras de trabalhar a natureza, esta foi deslocada para as bordas da

sociedade. A natureza estaria onde a indústria não estivesse.

4 MACNAGlITEN, Phil, URRY, John. 'Towards a Sociology ofNature Sociology'. Vol. 29, n"2,
1995, p203-220. In: MCOONAGH, Pierre, PROTHERO, Andrea. (Eds.) Green Management A
Reader. London, Dryden Press, 1997, p.8.
5 No século XVII a noção de natureza se separou da noção de humanidade. O estado de natureza teria
precedido o estado da sociedade civilizada. O estado de natureza foi descrito por Hobbes como solitário,
onde o homem estaria embrutecido pela necessidade de buscar sua própria sobrevivência. Já Locke
descreve este estado como cheio de paz e cooperação.
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A poluição como dos rios Tâmisa e Ruhr foi documentada e atribuída ao

aumento da atividade econômica e destruição ambiental impulsionadas pela Revolução

Industrial. 6 A degradação do meio ambiente como conseqüência de processos

industriais modernos colocou em questão as condições básicas devida, e portanto, a

necessidade de se manter a natureza do meio ambiente.

Apesar de a questão ambiental remontar à Revolução Industrial, foi somente a

partir da década de 60 que o impacto ambiental da industrialização foi amplamente

questionado, gerando manifestações a favor da preservação da natureza. Contudo, a

preocupação com o meio ambiente aparece como uma tendência social apenas na

década de 70, conforme estudos realizados pelo The Yanke/ovich Monitor', Podem-se

citar como exemplos de manifestações ambientais a fundação do Partido Verde na Nova

Zelândia, e na Alemanha e a publicação de relatórios ambientais, como o "The Limits to

Growth" 8.

No final da década de 80, diversos desastres ambientais como Bhopal (Union

Carbide na Índia 1984), Chernobyl (URSS em 1996), Exxon-Valdez (1989) chocaram

empresas, governos e população com suas conseqüências sobre os seres humanos e a

economia. Uma série de organizações não governamentais, como Friends of the Earth,

procuraram éhamar a atenção dos meios de comunicação, consumidores e governos para

a questão. O grau de importância dado à questão varia conforme o país. Na Alemanha,

países escandinavos, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e Canadá a questão

ambiental adquiriu um aspecto político mais importante do que em outros países.

A maior preocupação ambiental dos países de padrão de vida mais alto, em

relação aos países em desenvolvimento e do extinto bloco comunista, tem uma das sua

explicações na escala de necessidades de Maslow", que posiciona essa questão no topo

da pirâmide.

6 PEAITIE, Ken, Green Marketing. London, Pitman Publ., 1992, p. 19.
7 TASCHNER, Gisela B.. Comportamento do Consumidor e Estudos de Tendências. Núcleo de Pesquisas e
Publicações da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, Série Textos
Didáticos 11, 1990, p.8-30.
8 Este estudo foi publicado pela primeira vez em 1972, como resultado de uma pesquisa desenvolvida
pelo professor do Massachusetts lnstitute ofTechnology (MIT), lay Forrester. Ele desenvolveu um
modelo que simulava o futuro da economia, comparando taxas de crescimento da população com o
desenvolvimento econômico, a poluição gerada e os limites das reservas naturais. PEATTIE, Ken. Green
Marketing. London, Pitman Publ., 1992, p.20. Limits to Growth: a Report to the Club ofRome.
http://dieoff.orglpage25.htm
9 McCLOSKEY, 10, SMITH, Denis • GRAVES, Bob. 'Exploring the Green Sell Marketing lmplications
ofthe Environmental Movement' p.95 in: SMITH, Denis. Business and the Environment: Implications
of the New Environmentalism. London, Paul Chapman Publising, 1993.

http://dieoff.orglpage25.htm
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No campo da administração, a incorporação da preocupação ambiental é ainda

recente. Após a Segunda Guerra Mundial, durante os anos 50, destacou-se a importância

da produção de massa. Nos anos 60, a ênfase recaiu sobre o desenvolvimento e a

penetração de mercados, utilizando-se de ferramentas de marketing. Os anos 70

caracterizam-se pela saturação dos mercados em determinados segmentos; somente na

década de 80 que, junto com a globalização, emergiu a preocupação com a proteção

ambiental, na medida em que parte das organizações absorveram o conceito da

necessidade de um equilíbrio dos fluxos entre a empresa e o meio ambiente.

A indústria tem um papel importante na proteção do meio ambiente.

Ferramentas e técnicas da administração auxiliam no incremento da performance

ambiental, auxiliando em diversas etapas; desde o design da fábrica, passando pela

operação dos processos, desenvolvimento de produtos até o marketing.

No tocante ao marketing, Ottman" identificou 5 desafios na operacionalização

do conceito de preservação do meio ambiente: .

1) Como definir o verde. As bases do que se considera um produto

ecologicamente correto funcionam de modo dinâmico em função do avanço

da tecnologia;

2) Como conseguir apoio do consumidor para mudanças no estilo de vida

necessárias para a aceitação de produtos mais verdes, ou seja, pode-se

necessitar de uma adaptação por parte do consumidor;

3) Como superar percepções erradas e equilibrar problemas ambientais com

soluções. Em outras palavras, as percepções errôneas podem induzir a

mudanças desnecessárias e dispendiosas em produtos e processos de

fabricação;

4) Como se comunicar na ausência de diretrizes uniformes relativas a termos

de marketing ecológico, como por exemplo, os termos "cruelty-free" e "sem

testes em animais", ou ainda, "natural", "orgânico" e "botânico";

5) Como ganhar credibilidade e garantir que os interesses da indústria não

entrem em conflito com a qualidade verde. Como por exemplo, oferecer um

lO OTTMAN, Jacquelyn A Marketing Verde. São Paulo, Makron Books, 1994, p.45 -55.
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produto reciclável, não existindo contudo, uma estrutura que execute a
reciclagem deste.

o mercado de cosméticos é muito nco, não somente na questão de

movimentação de quantias monetárias e volume de produtos, mas também no tocante ao

nível de desenvolvimento tecnológico, de utilização de ferramentas mercadológicas e

envolvimento emocional e psicológico do seu consumidor.

Os cosméticos apresentam uma fonte de estudo muito rica, deles depreende-se

uma análise abrangente reunindo diversos campos de estudo. Um perfume oferece um

escape emocional para a natureza, para quem deseja uma fantasia em busca de alívio,

busca um retiro momentâneo do mundo contemporâneo. Os cremes de beleza auxiliam

e ilustram a redefinição da idade e do envelhecimento. A sobrevivência impulsiona a

demanda por matérias-primas com desenvolvimento sustentado por um consumidor

mais vigilante.

Há um conflito de interesses e definições entre os sujeitos da questão: os

próprios consumidores, a indústria por si só, e entre os diversos elementos que

participam da indústria.

1.2 Definições

Este tópico pretende esclarecer alguns termos e conceitos considerados

necessários para a compreensão e embasamento deste estudo. São estes: meio ambiente,

ecologia, movimento ambiental, desenvolvimento sustentado e cosméticos.

1.2.1 Meio ambiente e ecologia.

A degradação do meio ambiente como conseqüência de processos industriais

modernos colocou em questão as condições básicas de vida, e portanto, a necessidade

de manter a natureza do meio ambiente; aqui este é definido como a totalidade das

condições fisicas externas que afetam o desenvolvimento e a vida dos organismos.

Neste ponto surge o primeiro conflito de definições: o quê pode ser modificado ou o quê

deve ser preservado. Cada pessoa responde diferentemente sobre o que deve ser
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protegido, em função das suas raízes em diferentes modelos culturais, que por sua vez

apresentam divergências na sua definição de natureza!'.

o consenso básico é que o homem afeta e é afetado pelo meio ambiente. Lago12

denominou de Conservacionismo a proteção do meio natural como condição de

sobrevivência para o homem. Este autor prossegue definindo o pensamento ecológico

em 4 áreas: Ecologia Natural que ensina sobre o funcionamento da natureza; a Ecologia

Social que estuda como a sociedade atua sobre esse funcionamento da natureza; o

Conservacionismo, já explícito acima; e o Ecologismo afirmando que a sobrevivência

do homem depende do questionamento e mudança da estrutura econômica, social e

cultural.

Existem diferentes visões e definições de ecologia. Esta, de acordo com

Haeckel13
, teve como função inicial estudar as relações entre as espécies animais e seu

meio ambiente orgânico e inorgânico. Mas os assuntos e a abrangência da ecologia

foram se modificando gradativamente. Diversos autores, como Peattie, Taylor, Dajoz e

Charbonneau 14, propõem definições de ecologia como o estudo do relacionamento entre

o meio ambiente e seus organismos. Já Sutton" diferencia a ecologia, a ciência que

estuda a interação entre organismos vivos e seu meio ambiente, da ecologia humana: o

estudo de como os ecossistemas afetam e são afetados pelo ser humano.

o ponto importante é compreender que existem diferentes definições e ao

mesmo tempo não existe uma delimitação clara, e utilizada frequentemente, da

diferença entre ecologia e meio ambiente. Estes termos são usualmente utilizados como

sinônimos, por muitos autores como demonstram Tuckerl6, McDonagh e Prothero'".

11BECK, Ulrich. World Risk Society as Cosmopolitan Society? Ecological Questions in a Framework of
Manufactured Uncertainties. TheOly, Culture and Society. VoU 3, N°4, Nov. 19%, p. 1-32.
12LAGO, Antonio, PÁDUA. José A O que é Ecologia. São Paulo, Brasiliense, 1985, p.16.
13 Em 1866, Haeckel propôs a criação da disciplina Ecologia. Esta palavra deriva do grego "oikos" (casa),
e quer dizer ciência da casa, ciência do habitat. HAECKEL, E. 'Morfologia Geral dos Organismos',
1866 in: LAGO, Antonio, PÁDUA José A O que é Ecologia. São Paulo, Brasiliense, 1985, p7.
14PEATTIE, Ken. Green Marketing. London, Pitman PubI., 1992, p. 15-44. TAYLOR, W.P. What
is ecology and what good is it?' Ecology, 17, p333, 1936. In: CLARKE, George. 'Elements of
Ecology, New York, John Wiley & Sons, 1954, p18. DAJOZ, Roger. Ecologia Geral, São Paulo,
Editora da Universidade de São Paulo, 1973, p14. CHARBONNEAU,1. et. AI. Enciclopédia da
Ecologia. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 1979 In: MAZON, Rubens. Aspectos
Estratégicos da Gestão de Saúde Ambiental. São Paulo, EAESP/FGV, 1991. (Dissertação de Mestrado)
15 SUTION, David; HAARMON, N. Ecology: Selected Concepts New York, John Wiley & Sons, 1973
16 PLANT, Christopher, PLANT, Judith. 'Green business: hope or hoax '?' Santa Cruz, CA. New
Society Publishers. 1991; RlFK1N, Jeremye RlFK1N, CaroI. 'Voting Green: your complete guide to
making political choices in the 1990's.' New York, Bantam Doubleday DeU Publishing Group, 1992
citados por TUCKER, Elizabeth. Relationship among the Individual Factors of the EcologicaUy
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Tucker faz uma comparação entre definições citando estudos de Plant e Rifkin e

conclui: "Os termos meio ambiente e ecologia são utilizados alternadamente em toda

literatura de marketing e científica'"." Plant define meio ambiente como o total externo

e condições fisicamente extrínsecas que afetam e influenciam o crescimento e

desenvolvimento dos organismos. Em discussões sobre preservação da natureza do

meio ambiente, Rifkin utiliza o termo meio ambiente biofisico ou biosfera, e refere-se à

Ecologia como a relação entre organismos e seu meio ambiente. Para este autor o

equilíbrio biológico indica que todos os componentes da biosfera estão trabalhando em

harmonia de forma a promover a vida na Terra.

McDonagh e Prothero'" citam concepções de Young'" e Bookchirr" como

ilustração da convergência na utilização dos termos meio ambiente e ecologia na

definição de temas relacionados ao verde.

A conclusão é que ao invés de procurar por uma definição universal sobre o que

significam ecologia e meio ambiente, deve-se procurar o entendimento do autor pelo

termo e relacioná-lo à disciplina específica em que está sendo utilizado. Por exemplo, o

cultivo orgânico está associado à agricultura, os valores ambientais à sociologia,

emissões de energia à leis ambientas e engenharia, e rótulos ambientais à administração.

Para atingir o objetivo do presente estudo preferiu-se adotar os termos meio

ambiente e ecologia como sinônimos, entendendo-os como o total externo e as

condições extrínsecas que afetam e influenciam o crescimento e desenvolvimento

do reino animal, vegetal e mineral, estando o homem aí incluido.

Oriented Comsumption and Advertising Believabilitv. UMI Michigan State University, 1994, p.5-6
(Tese de Doutorado)
17 MCOONAGH, Pierre, PROTIIERO, Andrea. (Eds.) Green Management. A Reader. London,
Dryden Press, 1997, p.xi.
18 "The terms environment and ecotogy are used interchangeabiy throughout much of the marketing and
scientific literature" TUCKER, Elizabeth. Relationship ...p.6
19 MCOONAGH, Pierre , PROTIIERO, Andrea. (Eds.) Green Management. A Reader . London, Dryden
Press, 1997, p.xi.
20 YOUNG, J. 'Post Environmentalism.' London: Belhaven Press, 1990 citado por MCOONAGH, Pierre
, PROTIIERO, Andrea. (Eds.) Green Management A Reader. London, Dryden Press, 1997, p.xi.
21 BOOKCHIN, M. 'Towards na Ecological Society.' Montreal, Black Rose Books, 1980 citado por
MCOONAGH, Pierre, PROTIIERO, Andrea.{Eds.) Green Management. A Reader. London., Dryden
Press, 1997, p.xi.
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Em discussões sobre preservação da natureza do meio ambiente, desponta outra

desarmonia: como preservar o meio ambiente. Alguns movimentos surgiram com uma

proposta de preservação da natureza

1.2.2 Movimento ambientalista e movimento verde

Assim como há consenso na definição de meio ambiente e ecologia, os

movimentos sociais derivados dessa questão também são alvo de algumas diferenças de

definições.

McDonagh22 apontou a existência de diferentes escolas e áreas do conhecimento

estudando o verde e com isso, termos diferentes utilizados com significados iguais.

Mais do que definir estes termos, deve-se entender o que cada um significa.

Para Peattie, o movimento verde do final dos anos 80 é diferente do movimento

ambientalista dos anos 70 porque o espectro dos objetos de abordagem vai além dos

itens puramente ambientais. A atenção do movimento ambientalista está no impacto da

sociedade e seus negócios no meio ambiente, ao passo que no movimento verde, a

atenção está em como o ambiente está afetando a sociedade e os negócios.

Segundo essa última definição pode-se identificar dois tipos de temas

apresentados pelo Movimento Verde: temas mais diretamente relacionados aos seres

humanos como qualidade de vida, e aqueles ligados ao meio ambiente fisico como a

camada de ozônio, desmatamento, produtos químicos, crueldade com animais, extinção

das espécies. Nos anos 90, o Movimento Verde passa a representar um conjunto de

valores de vida, como por exemplo, não utilizar casacos de peles.

A idéia de Peattie funde-se perfeitamente com o resultado de um levantamento

sobre a percepção do termo verde feito por McDonagh23. Este indica que verde, para

algumas pessoas, significa um ponto de vista; para outras, um estilo de vida, dispor de

água pura, conservar o planeta, adotar agricultura orgânica, ter responsabilidade social,

entre outros significados.

22 MCOONAGH, 'Pierre ; PROTHERO, Andrea. Green Management A Reader . London, Dryden Press,
1997, p.xi.
23 MCOONAGH, Pierre ; PROTHERO, Andrea. Green Management A Reader. London, Dryden Press,
1997, p.ix-x.
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Neste estudo pretende-se utilizar esses dois termos indistintamente, com o

significado de como o ambiente está afetando a sociedade e os negócios, e como está

sendo por eles afetado.

o movimento verde não nasceu só, está ligado a outros movimentos sociais e

processos, como por exemplo a globalização, que facilitou o intercâmbio de

informações que propiciaram a possibilidade de comparar e avaliar diferentes ambientes

e desenvolver uma consciência do que seria um ambiente degradado.

Dunlap24 sugeriu que, assim como quase todos problemas sociais, os problemas

ambientais seguem um ciclo composto de 5 estágios:

1. Pré-problema, onde condições indesejáveis existem e despertaram o interesse

de um pequeno grupo, mas não do público em geral.

2. Descoberta alarmante e entusiasmo eufórico. Nessa etapa eventos dramáticos

trazem o problema para junto do grande público, que pede calorosamente por

soluções.

3. Dimensionamento do custo necessário para se efetuar progressos na questão.

O entusiasmo declina.

4. Declínio gradual do interesse grande público, assim como do tempo

destinado pela mídia para cobertura do problema.

5. Pós-problema. Algum outro problema desponta no cenário e acaba

substituindo o antigo na atenção do público. O antigo problema fica

esquecido, geralmente com pouco ou nenhum incremento na problemática

original.

A conclusão é que atrair a atenção do público e manter seu apoio, evitando o

ciclo acima, não é suficiente para que o movimento verde atinja seus objetivos. O

público quer algo concreto como resultado. Embora muito tenha sido dito sobre adotar

estilos de vida que considerem mais a questão ambiental, muito mais deve ser feito em

termos de comportamento individual e instituições econômicas.

24 DUNLAP, Riley E. 'Trends in Public Opiniom Toward Environmental Issues 1965 -1990. ' in:
PROTERO e MCOONAGH Green Mangement A Reader .. London, Dryden Press, 1997, P.57.
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1.2.3 Desenvolvimento sustentável

o movimento verde ou ambiental afetou o mundo dos negócios, e com isso

surgiram novos conceitos sobre a forma de exploração e desenvolvimento econômico.

Desenvolvimento sustentável é um novo conceito, que segundo Valle25,

significa "atender às necessidades da geração atual sem comprometer o direito das

futuras gerações atenderem a suas próprias necessidades".

A idéia é que uma dada atividade econômica tenha um objetivo além da pura e

simples exploração do negócio. Os recursos naturais devem ser preservados para
gerações futuras.

A Agenda 2126 estabelece que: "especial atenção deve ser dedicada à demanda

de recursos naturais gerada pelo consumo insustentável, bem como ao uso eficiente

desse recursos, coerentemente com o objetivo de reduzir ao mínimo o esgotamento
desses recursos e de reduzir a poluição"

O uso de matérias-primas de origem natural na indústria de cosméticos pode

acarretar esgotamento de recursos. Também a pura e simples extração da planta, sem

cuidados com plantas simbióticas ou replantio, ocasiona um padrão de consumo e

produção insustentável, ou seja, aquele que acarreta danos ao meio ambiente.

A cosmética se utiliza de inúmeras plantas como babosa, menta, camomila,

arnica e também de produtos de origem animal, como tutano e placenta.

1.2.4 Cosméticos

A palavra cosméticos advém do grego Kosm tikos'' que significa ter o poder de

decorar. Também origina-se de Kosmein e Kosmos, respectivamente adornar e
harmonia.

2S VALLE, Cyro Eyer Qualidade Ambiental: O Desafio de ser Competitivo Protegendo o Meio ambiente.
São Paulo. Pioneira, 1995, p. 9. .
26 AGENDA 21 Conferencia das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Brasília.
Subsecretaria de Edições Técnicas Senado Federal, 19%, p.39.
27 BUTLER, Hilda. Historical Background Poucher's Perfumes, Cosmetics and Soaps, 9th edition,
London, Chapman & HaII, , vol. 3, p. 639-692.
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A história dos cosméticos está associada à história da humanidade. Seu uso

original está ligado a guerras, caças e superstição. Posteriormente foi associado à

medicina e a farmácia.

Os homens na pré-história utilizavam a pintura para se camuflar, como proteção

contra os inimigos. No antigo Egito queimavam-se óleos aromáticos e resinas nos

rituais religiosos. Na Odisséia, há referências freqüentes ao uso de óleos no corpo. No

século XVIII, os farmacêuticos vendiam perfumes, óleos de plantas, e algumas

matérias-primas para fazer cosméticos em casa. Esses produtos também eram

comercializados por vendedores ambulantes com promessas extravagantes sobre as

propriedades dos seus produtos. Na Inglaterra, durante o período vitoriano, as mulheres

se limitavam a cuidar dos cabelos. A empresa Atkinson's (hoje parte do grupo Unilever)

vendia gordura de urso perfumada em belas embalagens. No início do século XX,

surgiram marcas atualmente famosas, como Helena Rubinstein (1907) e Elizabeth

Arden (1910).

A beleza e a higiene se confundem nos cosméticos. São diversas as categorias

nas quais se pode classificá-los. E, por vezes, não há nem mesmo um consenso sobre a

classificação de um determinado produto como cosmético.

A seguir, temos duas classificações e, portanto, definições diferentes sobre os

cosméticos. Uma é fornecida por Viglioglia e Rubin, autores que têm formação na área

médica dermatológica, e outra por Allêrés, que atua na área da administração.

Viglioglia e Rubin " reconhecem a dificuldade de classificar os cosméticos; eles

os definem segundo suas funções:

• Higiênicas: sabonetes, dentifrícios, desodorantes, produtos de limpeza

• Decorativas: dissimulam as imperfeições e embelezam a natureza humana.

Exemplo: esmaltes, tinturas, maquiagem.

• Protetores ou conservadores: devem manter as caraterísticas cutâneas. Exemplo:

protetores solares, umectantes.

• Corretivos: visam restabelecer a normalidade cutânea, como cremes depilatórios,

despigmentantes da pele, estimulantes capilares

28 VIGLIOGLIA, Pablo ,RUBIN, Jaime Cosmiatria 11. Buenos Aires, Argentina, AP Americana de
Publicaciones, 1989, p. 90.
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• Dermatológicos: tratamentos de alterações cutâneas conhecidas como dermatoses
anti-estéticas

De acordo com Allêrés", os produtos cosméticos podem ser classificados

segundo suas funções da seguinte forma:

1. Perfumes ( extratos, água de toilette, água de colônia, loções, bálsamos,

pochettes perfumadas)

2. Produtos de beleza: maquiagem (pó compacto ou solto, produtos para

lábios, unhas, olhos, pele do rosto); tratamento (demaquilantes, loções de

limpeza, produtos solares, para o corpo perfumados ou não) e produtos

para bebês;

3. Produtos para os cabelos englobando as funções de: lavar, embelezar

ou maquiar os cabelos (laquês, mousses.); tratar (cremes de tratamento

profundo para o cabelo e couro cabeludo).

4. Produtos de toucador, destinados ao tratamento do corpo e das

mucosas: dentifrícios, cremes e sabonetes para barba, produtos para o

banho de imersão, produtos específicos para uso no chuveiro, talcos após

banho, desodorantes, cremes depilatórios, produtos de higiene íntima;

5. Outros produtos que fazem parte da indústria pois sua finalidade é

contribuir para o tratamento do corpo ou ambiente: produtos sachets para

perfumar ambientes, produtos em forma de miniaturas apresentados em

forma de coffrets, amostras e material de divulgação.

Um contraste entre os autores é a não inclusão das fragrâncias entre os

cosméticos. A indústria de fragrâncias é separada em aromas (conceitos aplicáveis para

alimentação) e fragrâncias propriamente ditas (conceitos aplicáveis na cosmética).

A classificação que mais se aproxima das práticas do mercado é a fornecida por

Allêrés, Mesmo assim, há muitas outras formas de agrupamento de categorias e

classificação. Por exemplo, a Câmara de Comércio da Argentina não computa os

sabonetes'", e ao contrário do Sindicato da Indústria de Perfumaria e Artigos de

Toucador (SIPATESP) no Brasil, que os inclui nas suas estatísticas.

29ALLÉRES, DanieUe. Industrie Cosmetigue. Paris, ECODOmiCa,1986, p.75-78.
30 BRAZIL X Argentina. Marketing Informatíon, http://www.oilsandfats.com.br

http://www.oilsandfats.com.br
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o volume e o valor de algumas categorias é tão expressivo que cada um gera

estudos específicos como protetores solares, shampoos ou cremes com derivados de

ácido ascórbico (vitamina C).

Nesse enquadramento se definiram os objetivos da pesquisa que serviu de base

ao presente trabalho.

o objetivo da pesquisa foi verificar como os valores ambientais foram

incorporados por alguns fabricantes de produtos cosméticos no Brasil; trata-se de ver se

essa procura de inovação acontece de modo uniforme ou não.

Existe muita literatura sobre o verde e os cosméticos no exterior, porém há

pouca literatura sobre pesquisas neste campo no Brasil, uma vez que ele é relativamente

recente aqui. Deste modo, decidiu-se recorrer a fontes primárias de informação, a saber,

entrevistas em profundidade com profissionais das empresas cujas informações

estimou-se serem relevantes e pertinentes ao estudo (ver roteiro no anexo 1).

o caráter da pesquisa foi exploratório, uma vez que o objetivo é prover o

entendimento da questão. Segundo Malhotra", o resultado do estudo exploratório é

geralmente seguido por outras pesquisas exploratórias ou por uma pesquisa conclusiva,

e estes resultados é que serão utilizados como input no processo de decisão. Portanto, o

resultado dessa pesquisa não poderá ser generalizado, mas servirá de base para

elaboração de hipóteses que poderão eventualmente ser testadas em estudos

quantitativos futuros.

A amostra das empresas foi selecionada de maneira não-probabilística'f e por

conveníência". A amostra probabilística não foi utilizada porque há muita dificuldade

em se levantar dados sobre empresas consideradas verdes, e também sobre o total de

indústrias de cosméticos no Brasil. O Sindicato da Indústria de Perfumaria e Produtos

de Toucador (SIPATESP) não engloba todas as indústrias do setor, uma vez que sua

filiação não é obrigatória. Além disso não classifica suas empresas filiadas em

31 MALHOTRA, Naresh K. Mark:eting Research : an applied orientation. New Jersey, Prentice-Hall,
1996, p. 87.
32A amostragem não probabilística é adequada quando não é preenchido o requisito básico para a
amostragem probabilística, isto é, que "todo o elemento do universo tem uma probabilidade conhecida de
ser escolhido para amostra". BOYD, H e WESTFALL, R. Pesquisa Mercadológica. 68 edição, Rio de
Janeiro, Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1984, p. 398.
33A amostragem por conveniência, como diz o nome, é escolhida puramente por sua conveniência, por
serem as informações mais acessíveis, bem articuladas ou fáceis de serem avaliadas. BOYD, H e
WESTF ALL, R Pesquisa ... p. 398-399
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categorias de nenhuma espécie. 34 Ou seja, ao se estabelecer uma população" de

empresas para retirada da amostra já estaria sendo feito um julgamento arbitrário de

quais empresas deveriam fazer parte dessa população. Desta forma, já estaria se

configurando uma característica das amostras não-probabilísticas, que é essa

interferência por parte do pesquisador. Além disso não estaria sendo respeitado um dos

princípios da amostra probabilística, que é o conhecimento da probabilidade da unidade

de ser escolhida para compor a amostra."

O critério para escolha das empresas foi baseado na aparente ligação com o

movimento verde. Ligação essa demonstrada pelo uso de matérias-primas de origem

natural, embalagens recicladas, testes com animais e comunicação de valores ambientais

conforme descritos detalhadamente no Capítuloê.

A seleção das empresas teve por base a evidência da empresa nos meios de

comunicação, e sua presença na "Feira da. Cosmética- Cosmoprof Cosmética". Além

deste evento ser reconhecido pelos profissionais da área, é também o maior evento da

indústria de cosméticos na América Latina, e o segundo no mundo. São

aproximadamente 70.000 visitantes, dos quais 22.000 profissionais do setor. Em 1998 a

área de exposição foi de 22.000 m2 e reuniu 441 expositores provenientes da América

Latina, Europa, Estados Unidos da América, Israel, Arábia Saudita, Jordânia, e

Ucrânia." Algo em tomo de 900 marcas foram representadas nesta feira.

Preferiu-se conduzir as entrevistas por meio de um roteiro, e não de um

questionário estruturado, na medida em que o estudo é exploratório e qualitativo. Desta

forma, procurou-se evitar perguntas, e consequentemente, respostas pré-determinadas e

assim enriquecer os dados coletados pela pesquisa.

Optou-se por entrevistar o responsável pelos produtos, uma vez que este deveria

ser a pessoa com maior volume de informações gerais sobre o(s) produto(s). Os

profissionais entrevistados detêm cargos diferentes por dois motivos: a diferente forma

34 TORRES, Marisa. Setor de beleza fatura US$ 4 bilhões. O Estado de S. Paulo 24 jun 1997
http://www.estado.com.br/jornal/suplemlpain/97/06124/painOl0.htm
35 Definição de população segundo Malhotra "A population is the aggregate of ali the elements that share
some commom set of characteristics and that comprise lhe universe for the purpose of the marketing
research". (a população é conjunto de todos os elementos agregados que possuem um grupo de
caracterísiticas em comum e que compreendem o universo da proposta de pesquisa de marketing)
MALHOTRA, Naresh K. Marketing Research : ao applied orientation. New Jersey, Prentice-Hall, 19%,e 359.

MALHOTRA, Naresh ... , p. 365.
37 Ver o site: http://cosmoprofcosmetica.com.br

http://www.estado.com.br/jornal/suplemlpain/97/06124/painOl0.htm
http://cosmoprofcosmetica.com.br
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interna de organização da empresa e o grau de dificuldade de se conseguir entrevistas. A

primeira tentativa de entrevista foi com o responsável pelo produto na área de pesquisa

e desenvolvimento. Caso isto não fosse possível, a entrevista deveria ser feita com o

responsável pelo produto na área de marketing.

Foram entrevistados para a elaboração dessa dissertação os seguintes
profissionais e empresas:

Empresa: o Boticário

Entrevistado: Emiro Khury

Cargo: Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento

Data: 2 de dezembro de 1998
Local: Av. Rui Barbosa, 3450

São José dos Pinhais - Paraná
Empresa: Weleda

Entrevistado: José Luiz Ferreira Entrevistado: Daniel Magano

Cargo: Responsável Técnico

Data: 16 de dezembro de 1998
Local: R. Brig. Henrique Fontenelle, 33

São Paulo - Capital

Cargo:

Data:
Diretor de Marketing

16de dezembro de 1998
Local: R. Brig. Henrique Fontenelle, 33.

São Paulo - Capital

Empresa; Kolynos do Brasil

Entrevistado: Luciano Margionte

Cargo: Gerente de Produto
Data: 20 de janeiro de 1999
Local: R. Alexande Dumas, 2200

São Paulo - Capital

Empresa: Natura Brasil

Entrevistada: Raquel Rinaldi Entrevistado: Luiz Gustavo M. Matheus
Cargo: Coordenadora de Meio Ambiente Cargo:
Data: 26 de janeiro de 1999 Data:

Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento
27 de maio de 1999
Rod. Régis Bittencourt Km.293

Itapecerica - SP

Local: Rod. Régis Bittencourt Km.293
Itapecerica - SP

Local:



18

As empresas Ecologie38
, Aroma do Camp039 e Farmaervas" foram contatadas

mas não se dispuseram a colaborar com a pesquisa. A Botica ao Veado D'Ouro41 foi

posta de lado, dada sua delicada situação por ter sido relacionada a um caso de fraude

na elaboração de medicamentos, na ocasião da coleta dos dados de campo.

Estabelecidas as bases para execução do presente estudo, serão abordadas no

próximo capítulo diferentes formas que as empresas adotaram para abordar a questão

ambiental e os conceitos que sustentam a lógica de um produto amigável ao meio

ambiente.

1.3 Estrutura da presente dissertação

Especificamente nesse trabalho analisa-se o modo pelo qual a noção de "produto

verde" vem sendo utilizada atualmente por empresas do setor de cosméticos no Brasil .

A estrutura de sua apresentação está assim dividida:

Na primeira parte é apresentado um histórico da preocupação da preocupação

ambiental e se retomam os aspectos principais do projeto de pesquisa que serviu de base

a essa dissertação.

o segundo capítulo fornece o conceito de produto verde e ciclo de vida

ambiental e mostra como alguns mercados foram mais sensibilizados do que outros

peloa preocupaçào ambiental.

No terceiro explora-se a assimilação dos conceitos verdes pela indústria de

cosméticos de outros países. No quarto analisa-se esse processo junto às empresas

brasileiras selecionadas para esse estudo.

No quinto fecha-se a análise e conclui-se o estudo.

38 Ecologie Ind Com. e Distrib. de Cosméticos Ltda. Rua Barra do Tibagi, 176. Bom Retiro. 01128-000
S.P., Capital.
39 Aroma do Campo. Cosmética Natural. Rua Otávio Paulinho, 10. 26033-220. Nova Iguaçu, Rio de
Janeiro. http://www.aromadocampo.com.br
40 Bianca Distribuidora de Cosméticos e Perfumaria Ltda. Rua Belo Horizonte, 240 - Brás. 03052-040.
S.P., Capital.

http://www.aromadocampo.com.br
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2 As empresas e a questão ambiental

Aparentemente algumas empresas se preocuparam mais com o meio ambiente

do que outras, no sentido de que apresentaram projetos e se destacam na área de

proteção ao meio ambiente, Entre as causas para essa desigualdade figuram as

oportunidades de mercado,

A legislação pode cnar uma oportunidade de mercado ao estabelecer um

patamar mínimo de atuação ambiental, e deste modo obrigar a indústria a obedecer ou

suplantar um padrão, O aumento da consciência ambiental do consumidor e a demanda

por produtos mais verdes também geram novas oportunidades de atuação no mercado.

o lançamento de produtos verdes e a adoção da gestão ambiental é uma reposta

à demanda do .consumidor e da sociedade.

O ponto de partida para a gestão ambiental é o comprometimento da alta direção

para então se falar de política ambiental e sistema de gestão ambiental. Valle42

considera que a política ambiental deve fazer parte do planejamento estratégico da

empresa e ser considerada como um fator positivo nos planos de marketing. Mas nem

todas empresas envolvem o marketing da empresa com a política ambiental que

executa. Algumas escolhem associar a imagem da empresa com a gestão ambiental por

ela praticada por ser uma questão estratégica imediata na indústria.

Se o imediatismo existe, é em decorrência da importância dessa questão no setor

de mercado em questão, senão no presente, num futuro próximo e portanto, as

considerações ambientais estão, ou pelo menos deveriam estar, na estratégia na

empresa.

Algumas indústrias estão mais adiantadas do que as outras no desenvolvimento

de produtos, estratégias e até mesmo sistemas administrativos coerentes com a

preocupação de preservar o meio ambiente, por exemplo aquelas no setor químico,

petrolífero e de produtos de limpeza doméstica.

4\ Botica Ao Veado D'Ouro Ltda. Rua São Bento,220.0 1010-000 S.P., Capital.
42 VALLE, C}TO Eyer Do Qualidade Ambiental O desafio de ser competitivo protegendo o meio
ambiente. São Paulo, Pioneira, 1995, p41.
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_ Steger e Meima" analisaram a origem do posicionamento dessas empresas em

relação ao meio ambiente e procuraram esclarecer o porquê das diferenças. Quais

seriam os determinantes que levariam uma empresa para a atuação ambiental mais

responsável do que outras? Para tal se utilizaram da matriz que aparece na Figura 1-

Oportunidades de Mercado)

Nessa matriz, o eixo horizontal considera os riscos das empresas inerentes à

natureza do negócio que operam, como, por exemplo, o uso de substâncias tóxicas. O

eixo vertical apresenta o crescimento das oportunidades da empresa por meio de

práticas ambientais.

Dessa forma pode-se identificar o posicionamento atual da empresa em relação à

questão ambiental, e verificar a necessidade de alterar suas práticas em função da

competitividade, utilizando a preocupação ambiental como elemento diferenciador em

relação à concorrência

As empresas podem ter suas orientações ambientais agrupadas em função do

risco associado à oportunidade ambiental das seguintes maneiras:

c Orientadas para a oportunidade, aproveitando a oportunidade, lançando produtos

que satisfazem melhor os critérios ambientais que aqueles já existentes no mercado.

Neste caso, o tempo é fundamental. As características ambientais dos produtos

devem ser reforçadas e enfatizadas como um diferencial dentro de uma estratégia de

comunicação agressiva. A empresa deve ficar atenta para que os consumidores

sejam alertados sobre o diferencial do produto. No primeiro instante, os

consumidores-alvo são aqueles que não se importarão com uma nova forma de uso

ou aparência (chamados de new adopters). Para atingi-los é necessária uma mídia

com credibilidade, como programas de patrocínio ambiental e ecolabels

43 STEGER U.; MEIMA R The Strategic Dimensions of Environmental Management - Sustaining the
Corporation during the Age of Ecological Discovery London, Macmillan Business, 1998, pl2S.
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Figura 1- Oportunidades de Mercado

Oportunidades de mercado por meio
de proteção ambiental

Indiferente

Orientada para
Inovação

Orientada para
Oportunidade

Orientada para
o Risco

Riscos

FONTE: STEGER U.; MEIMA R The Strategic Dimensions of Environrnental Management -
Sustaining the Corporation during the Age of Ecological Discovery London, Macmillan, 1998,
p125.

o Indiferentes às oportunidades, acreditando que não existam oportunidades

relevantes e o risco de não satisfaze-las é inexpressivo. Essa empresa pode fazer

contribuições ao comprar de fornecedores que tenham mais considerações

ambientais, ou promover programas educacionais para seus funcionários.

o Apresentam uma Inovação mesmo correndo riscos, pois perder oportunidades é

mais caro que correr o risco. Vêem as oportunidades, mas estão atoladas em riscos

que podem vir a prejudicar a sociedade. São exemplos as indústrias de alimentos,

carros (catalizadores), embalagens, cuidados pessoais. Historicamente empresas

com esta postura têm seus custos elevados com o estabelecimento de patamares de

legislação.

o Administrar o risco de não aproveitar uma oportunidade, correndo o risco de perdê-

la para um concorrente. O máximo nível de risco aceitável não deve ser. grande

demais para impedir a organização de aproveitar oportunidades ou tão amplos para

evitar o risco. Por vezes esse comportamento se traduz na simples obediência à

legislação vigente. Que embora possa parecer um modo passivo de comportamento,

na realidade constitui uma administração do risco dado que a legislação avança. No

caso da indústria de cosméticos, algumas empresas decidiram lançar produtos com

apelos ambientais, apesar da incerteza da reação do consumidor. Desta forma se

utilizaram das vantagens da diferenciação num mercado muito desenvolvido e

saturado.
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o mercado de cosméticos é citado por Meima e Steger'" como um típico

exemplo de comportamento ambíguo. O consumidor, com espírito bem crítico, deseja

ter cosméticos desenvolvidos sem testes em animais, mas tem receios dos efeitos

prejudiciais à pele. Presta atenção para ver se os ingredientes são amigáveis ao meio

ambiente e reclama dos excessos nas embalagens, mas ao mesmo tempo se dispõe a

pagar mais para ter um produto mais luxuoso na categoria. De acordo com os autores, as

empresas da indústria de cosméticos responderam diferentemente às oportunidades

ambientais. Avon e l'Oreal pouco teriam feito, até o aparecimento da lhe Body Shop.

Wella e Elidda Gibs teriam decidido por um approach mais agressivo nas questões

ambientais, como por exemplo, o das embalagens biodegradáveis da linha Sanara da

Wella.

Dermondy e Hanmer-Loyd'" diferenciam a empresa com responsabilidade

ambiental daquela que lança produtos ambientalmente corretos. A primeira está

enraizada na ética e responsabilidade corporativa, enquanto a segunda, lança produtos

ecologicamente corretos aparentemente mais baseada na visão de longo prazo que

altruísmo propriamente dito.

Desta forma pode-se concluir que uma empresa que lança, ou tenta lançar,

produtos ambientalmente corretos não é necessariamente uma empresa com

responsabilidade ambiental.

O conceito de um produto ambientalmente correto cobre uma ampla gama de

procedimentos em relação a ingredientes, fórmulas, embalagem, propaganda e imagem

perante o público. As bases do que se considera um produto ambientalmente correto ou

verde estão a seguir.

2.1.1 Produtos Verdes

Os termos verde, ambientalmente correto, amigável ao meio ambiente são

utilizados regularmente com o mesmo significado em diferentes ambientes acadêmicos,

empresariais e ambientalistas.

44 STEGER U.; MEIMA R. The Strategic Dimensions 01' Envirorunental Managernent - Sustaining the Corporation
during the Age of Eco10gica1 Discovezy London, Macmillan Business, 1998, p44.
45 DERMONDY, Janine ; HANMER-LLOYD, Stuart. Greening New Product Development. The
Pathway to Corporate Environmental Excellence? Greener Management International Issuell, July 1995,
p73-88 in: PROTIlERO, Andrea; MCOONAGH, Pierre. Green Managemnet A Reader. London, UI(,
The Dryden Press, 1997, p.367-382.
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Dermondy e Hanmer-Lloyd'" citam a Câmara Internacional de Comércio

afirmando que o produto ou serviço deve ser desenvolvido para minimizar o impacto

sobre o meio ambiente, sendo seguro para no uso, eficiente no consumo de energia e

reservas naturais, passível de ser reciclado, reutilizado ou ter um descarte seguro. Em

outras palavras, a carateristica básica de um produto ambientalmente responsável seria

reduzir problemas ambientais globais, por exemplo, sendo eficiente no consumo de

energia, não gerando poluição, utilizando fontes renováveis, ser facilmente consertado,

reutilizado ou reciclado, não ser descartável, apresentar embalagens mínimas, ou ter

descarte seguro.

Em suma, o desenvolvimento de um produto ambientalmente correto deve

minimizar o impacto negativo sobre o ambiente durante do seu ciclo de vida. Em muitos

negócios, o conceito de ciclo de vida do produto é estreito: começa no design e termina

no final da produção, incluindo marketing e pesquisa de mercado. A diferença entre este

ciclo de vida e o ciclo de vida ambiental pode ser percebida pela análise do impacto do

produto sobre o meio ambiente; tal análise acompanha todo o sistema fisico do produto,

desde a aquisição da matéria-prima até a dispersão dos seus resíduos.

A análise do ciclo de vida ambiental visa a prevenir a poluição pelo design do

produto em si, durante sua elaboração e desenvolvimento. Essa proposta é a antítese da

ação chamada end-of-pipe, que considera o aspecto ambiental somente no fim do

processo.

A utilização do conceito de ciclo de vida ambiental oferece oportunidades para

se atingir o desenvolvimento sustentado ao guiar e fornecer aos administradores um

esquema para a integração da lógica ambiental desde dos primórdios do

desenvolvimento do produto até o sua retirada de circulação.

A Figura 2 - Ciclo de Vida Ambiental ilustra o ciclo de vida ambiental,

dividindo-o em 5 partes: design, manufatura, embalagem, performance e reciclagem.

46 DERMONDY, Janine. ; HANMER-LLOYD, Stuart. "Developing Enviromnentally Responsible New
Products: the Challenge for the 1990s", in: BRUCE, Margaret e BIEMANS, Wim. Product Developrnent <..

- Meeting the Challenge ofthe Design-Marketing Interface. Chichester, England, 1995.p.289 a 323.



Figura 2 - Ciclo de Vida Ambiental

Design
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fim da vida útil
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O Rótulos claros dos componentes para

separação dos materiais
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O Procurar métodos de produção mais
eficientes, por exemplo com melhor
aproveitamento de energia

Embalagem

O Reduzida ao volume mínimo
necessário
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O Tecnologia utilizada para reduzir
consumo de energia, água, detergentes

O Alta segurança e qualidade

FONTE: Adaptado a partir de DERMONDY 1. , HANMER-LLOYD S. 'Developing Environmentally
Responsible New Products: the Challenge for the 1990s' In: BRUCE, Margaret e BIEMANS,
Wim. Product Development - Meeting the Challenge of the Design-Marketing Interface.
Chichester, England, 1995, p.304.

Outra forma de se explicar o ciclo de vida do produto é apresentada pela

agência ambiental dos Estados Unidos da América: Environmental Protection Agency

(EPA). Nesta o ciclo de vida do produto é organizado nos seguintes estágios:

a) Aquisição de matéria-prima. Os materiais podem vir de fontes primárias

(virgens) e fontes secundárias recicladas de outros tipos de produtos..

b) Processamento do material a granel. Materiais a granel são transformados em

material de base por meio de estágios de separação e purificação; esses podem

ainda ser transformados em materiais especiais, através da combinação de

processos químicos ou fisicos.

c) Produção de materiais especiais, por exemplo podem ter como base outros

produtos retirados do mercado

24



d) Manufatura e montagem

e) Uso e serviço

25

f) Retirada (Retirement) O produto vendido é consumido ou utilizado para uma ou

mais funções. Com o tempo e uso, o produto pode requerer reparos ou ser

simplesmente abandonado. Nesta etapa o produto pode partir para o

reaproveitamento no mesmo tipo (ou em outros produtos) ou descarte.

g) Descarte

Figura 3 Ciclo de Vida Básico do Produto
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FONTE: Life Cycle Design Guidance Manual. Environmental Reguirements and The Product System.
Environrnental Protection Agency, .Jan.I993, p.I5.

Estes estágios não se aplicam necessariamente a todos os tipo de produtos, mas

todos podem gerar durante sua vida resíduos, poluição que vai afetar o meio ambiente.
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No Brasil a revista Gestão Ambiental'" definiu os produtos habitualmente

chamados de produtos verdes, ecoprodutos ou produtos amigáveis ao meio ambiente

(environment friendly) como aqueles cujas caracteristicas se enquadram no seguinte
espectro:

• reduzido consumo de matérias-primas e elevado índice de conteúdo

reciclável;

• produção não poluidora, usando materiais não tóxicos;

• não realização de testes desnecessários48 com animais e cobaias;

• não produz impacto negativo ou danos a espécies em extinção;

• baixo consumo de energia durante produção/distribuição/uso/disposição;

• embalagem mínima ou nula;

• permite a reutilização, reabastecimento ou remanufatura;

• períodos longos de uso, permitindo atualizações;

Todos os requisitos acima descritos não são fáceis de ser incorporados aos

produtos, pois requerem tecnologia e, algumas vezes, boa vontade do consumidor no

tocante a alteração da conveniência e do conforto.

Ottman'" afirma que não há produtos completamente verdes, pois todos usam

energia e recursos que criam lixo e poluição durante sua manufatura, distribuição e

posterior uso ou colocação na lixeira. Também não basta o produto ser verde, toda.a

empresa deve sê-lo, seja na economia de energia, seja na utilização de programas de

reciclagem.

o conceito de reduzir o impacto sobre o meio ambiente através do ciclo de vida

ambiental do produto é o ponto central do desenvolvimento de produtos ambientalmente

corretos. A análise do ciclo de vida ambiental de um produto requer experiência,

conhecimentos específicos (expertise) e pensamento lateral. Há muita dificuldade em se

dimensionar o impacto do produto de forma sistemática e científica. Dermondy e

47 OPORTUNIDADES do Ecobusiness. Gestão Ambiental, Fascículo 8, 08.05.96, p.l.
480 conceito de necessário e desnecessário não tem sido objeto de consenso, no entanto de modo geral
propõe-se que sejam realizados testes in vitro, evitando o sofrimento de animais nos testes laboratoriais
~ produtos cosméticos.
90TIMAN, Jacquelyn A. Marketing Verde. São Paulo, Makron Books, 1994, p. 47.
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Hanmer-Lloyd" identificaram 3 grandes barreiras em empresas de um mesmo setor que

procederam a análise do ciclo de vida ambiental:

• Pouca experiência e conhecimentos específicos dentro da organização. Especialistas

na área podem auxiliar na análise. Também, com o surgimento de diversas

perguntas e a simples tentativa de implantação, já aumentam o conhecimento.

Pessoas da área de Pesquisa e Desenvolvimento acabam dominando mais facilmente

a geração e desenvolvimento de produtos e seu impacto ambiental, do que pessoas

ligadas a marketing e produção;

• Os fatos e as informações disponíveis são limitadas e contraditórias. Como por

exemplo comparar o impacto da poluição da água, em relação a do ar e da terra,

alguma delas teria prioridade ou não. Há polêmica sobre o tipo ideal de embalagem;

por exemplo, o vidro pode ser reciclado, porém a reciclagem implica em grande

consumo de energia. Os plásticos, mesmo os biodegradáveis, demoram muitos anos

para se decompor, além de necessitarem de oxigênio e luz solar; isto significa deixá-

los a céu aberto. O papel implica no corte de árvores e no preparo químico da

celulose;

• Quantificar todo o impacto ambiental na medida do possível. Existem limitações

técnicas para realizar medições. É praticamente impossível identificar precisamente

o impacto do produto. Por exemplo, perguntas sobre energia que a empresa

fornecedora não sabe informar.

Embora a pesquisa acima tenha sido conduzida junto a empresas de detergentes,

essas conclusões podem ser estendidas a outras indústrias, porque são relativas mais ao

método do que à análise de ciclo de vida ambiental de um produto em si, que apresenta

um caráter muito específico.

Cada tipo de indústria apresenta algumas características que lhe são peculiares, e

portanto, merecedoras de um destaque especial. A relação do ciclo de vida ambiental

com os cosméticos não foi muito explorada nos diversos estudos relacionando os

cosméticos às questões ambientais. Aparentemente houve inspiração no ciclo de vida

ambiental quando se relacionou o cultivo de matérias-primas ao desenvolvimento

50 DERMONDY, Janine, HANMER-LLOYD, Stuart. Greening New Product Developrnent. The
Pathway to Corporate Envirorunental ExceUence? "Greener Management Intematíonal", Issuell, July
1995, p73-88 in: PROTHERO, Andrea, MACOONAGH, Pierre. Green Managemnet A Reader. London,
UK, The Dryden Press, 1997, p.367-382.
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sustentado e a preservação das espécies, ou ainda, à necessidade de haver reciclagem.

Esses aspectos particulares da indústria serão analisados a seguir.

3 Conceito de verde incorporado por empresas de

cosméticos na Europa e Estados Unidos da América

o verde começou como uma estratégia compentrva de diferenciação das

pequenas empresas em relação as grandes corporações. Atualmente essa estratégia de

atuar no segmento verde é utilizada por empresas de portes diversos. Este mercado

atraiu primeiramente os produtos para tratamento de cabelos, seguindo-se os de

maquiagem e as fragrâncias. Como exemplo pode-se citar a empresa Aveda", que

procura associar a cosmética com a natureza, através das matérias-primas. Também

pretende manifestar seu respeito pelo meio ambiente, ao divulgar que não utiliza

produtos petroquímicos ou que tenham sido testados em animais. 52

De modo geral, os produtores desse tipo de produtos de beleza divulgaram que

não efetuavam testes em animais. Os produtos eram relacionados à natureza através da

divulgação do uso de ingredientes "naturais", baseados em extratos de plantas. Davis53

cita como exemplo o uso do óleo de almíscar'" na década de 70 e babosa na década de

80.

A empresa mais conhecida por assumir uma posição pró-ativa é a The Body

ShOp55. Esta se projeta como uma loja que combina plantas naturais e materiais

baseados em pesquisas modernas para fabricar produtos que não sejam danosos ao

meio ambiente. O foco da empresa está na geração jovem, estudantes e empregados em

escritórios com colegial ou um nível maior de educação. A justificativa para ter

51HENDY, Diane. The Green Theory . Drug and Cosmetic Industry Vo1.158, Iss.2 Feb. 1996, p21.
52 Maiores informações sobre a empresa podem ser obtidas no site http://www.aveda.com
53 DA VIS, Donald Nearly Green, Drug and Cosmetic Industry. Vo1.156, Iss.2, Feb.95, p.22.
5iJiversos produtos no Brasil utilizam os nomes em inglês, Musk: em vez de almíscar e A/oe Vera em vez
de babosa .
55 O nome real da empresa éEarth Care Co.Ltd. Possui lojas próprias mas também trabalha com sistema
de franquias. Dados desde trecho foram extraídos do artigo: JOHRI, Lalit M.; SAHASAKMONTRI,
Kanohthip. Green Marketing of Cosmetics and Toiletries in Thailand, Journal of Consumer Marketing.
15:3, 1998, p. 267-271.

http://www.aveda.com
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escolhido esse público alvo é a crença que isso constitui uma maneira que a geração

mais jovem tem para refletir uma imagem de consciência ambiental e social.

Os valores da The Body Shop incluem preocupação com as condições do meio

ambiente, respeito pelos direitos humanos e resistência quanto ao uso de animais como

cobaias para desenvolvimento de produtos. Os produtos apresentam alta qualidade e são

baseados em extratos e ingredientes naturais com o menor uso possível de ingredientes

químicos que, segundo eles, podem ser perigosos para a vida humana.

Davis" afirma também que existe um movimento verde ativo no mercado das

indústrias de cosméticos e chama esse movimento de filosofia verde, que cobre uma

gama de fatores: ingredientes, formulações, embalagens, propaganda e imagem geral da
empresa.

3.1 Oselementos chaves do conceito de verde nas empresas de

cosméticos

As empresas de cosméticos procuraram atender a demanda dos consumidores

por produtos que estivessem emvolvidos em uma aura verde, de modo que o

consumidor pudesse se identificar como tomando uma atitude ambientalmente correta.

Os aspectos mais marcantes na definição de um produto cosmético ecológico foram a

ausência de crueldade com animais, a vinculação de matérias-primas naturais aos

produtos, a utilização de embalagens mínimas e a comunicação de valores ambientais

da empresa e seus produtos. Estes itens estão sendo explorados particularmente a seguir.

3.1.1 Crueldade com animais

Partidários do movimento verde manifestam seu desagrado e questionam a real

necessidade do uso de animais em testes de laboratório no desenvolvimento dos

produtos. Segundo a pesquisa Mintel'" estes testes devem ser evitados em todos os

produtos de consumo, especialmente os cosméticos, pois isso desagrada mais pessoas

do que qualquer outro tema ambiental ou ético.

56DA VIS, Donald Nearly Green, Drug and Cosmetic Industry. Vol.156, Iss.2. Feb.95.p22.
57.Pesquisa citada por SADGROVE, Kit The Green Manager's Handbook. GowerPublishing , Hants,
England, 1992, p.142.
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Outro argumento colocado é a diferença entre o organismo humano e animal,

uma substância pode ser aprovada em experimentos com animais e causar danos ao

homem. Entre os modos de substituir os testes com cobaias são sugeridos os testes com

células humanas cultivadas e farmacologia quântica.

o termo Cruelty-free, ou seja: Sem Crueldade, também é usado para denominar

produtos que não contêm substâncias provenientes dos animais, além de seus

ingredientes e produto acabado não serem testados em animais.

Uma vez que quase todos produtos já foram testados em animais durante alguma

etapa, ponto e data do seu processo de desenvolvimento, a controvérsia é sobre como

determinar quais produtos e a partir de qual data estes poderiam ser registrados como

cruelty-free. O organização britânica British Union for the Abolition of Vivisection -

BUAV - permite que produtos que não tenham sido testados nos últimos 5 anos façam

parte do seu catálogo cruelty-free. Algumas empresas deixaram a associação e a

Cosmetics Toiletry and Perfumery Association - CTPA por acreditar que não se

poderiam incluir ingredientes testados depois de 1976, data da introdução da lei diretiva

da Comunidade Ecoômica Européia". Ou seja, existem regras paralelas atuando na

definição do que pode ser considerado "sem crueldade", conturbando o mercado.

A The Body Shop foi uma das pioneiras no desenvolvimento e comercialização

de cosméticos naturais, e recusa do uso de cobaias. Outras empresas como a Clarins,

também divulgam voluntariamente nas suas embalagens e anúncios que não efetuam

esses testes. Não existe um selo ou rótulo ambiental'? específico que ateste a veracidade

58 European Community (Law) Directtve on Cosmetics
59 Em inglês ecolabel. A missão desses rótulos ambientais é atestar para o consumidor a veracidade das
mensagens que constam nas embalagens, incentivar o desenvolvimento de produtos amigáveis ao meio
ambiente. O conteúdo da mensagem divulgando os atributos verdes pode ser vago ou então de dificil
comprovação ou compreensão, então o ecolabel vem como um guia para o consumidor. Não é obrigatório
o uso do selo, sendo portanto, um ato voluntário da empresa.
Os Ecolabels surgiram no final da década de 80 como um método para verificação dos apelos "verdes"
dos produtos. Cerca de 22 países possuem programas de ecolabels, o "Blaue Enge/" da Alemanha
estabelecido em 1977 está entre os mais antigos, junto com "Ecomark" japonês. O programa da
Comunidade Européia seguiu o modelo alemão definindo categorias de produtos, critérios para cada uma
e prêmios válidos por três anos. Os produtos e sua fabricação são avaliados por seu desperdício, poluição,
barulho, consumo de energia, e efeitos nos ecossistemas. Os parâmetros não são uniformes nas diversas
organizações no mundo. Em algumas definições de produtos verdes nem mesmo se mencionam os testes
em animais.
Os padrões ambientais a serem seguidos são estabelecido em Fóruns com empresas multinacionais,
organizações não governamentais e governos. Como exemplo de fóruns pode-se citar a Organização das
Nações Unidas (UNEP) por meio do The United Nations Environmental Program; Business Chart for
Sustainable Development (ESCD); o Global Environmental Management lniciative (GEMI); US
Environmental Protection Agency (EPA). A tendência é que essas agências diminuam o caráter de
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das informações e que também ajude a padronizar ou regulamentar o quê ou quais

produtos foram testados em animais. O órgão responsável pela certificação de rótulos

ambientais inglês, UK 's Eco-Labelling Board, não reconhece os testes em animais

como fator para a concessão do certificado.

Existe uma dualidade a ser encarada nos testes em animais. Por um lado a

realização de testes não implica necessariamente no sofrimento das cobaias, estes

poderiam ser feitos e concebidos de modo que não maltratassem os animais. De outro

lado estão os testes fariam os bichos sofrer em nome da beleza. Não é teste em si que

àntagoniza os verdes, mas o sofrimento imposto ou o sacrifício de inúmeros animais

para ser formado um grupo de análise considerado significativo estatisticamente. Fotos

chocantes fazem parte das companhas a favor da abolição dos testes, e induzem a

rejeição destes com alto envolvimento emocional.

A conclusão é que o grupo anti-testes está conseguindo algumas vitórias pelo

menos na Europa. O direito da Comunidade Econômica Européia não permite

circulação de produtos cosméticos e matérias-primas que foram testados em animais

desde 1de janeiro de 1998. Contudo, a imprensa britânica denunciou que empresas com

sede no Reino Unido, impossibilitadas de efetuar testes em animais, compram seus

ingredientes no exterior ou mandam realizar testes em outros países. A maior parte dos

testes já realizados tiveram lugar, nos Estados Unidos, França ou Japão, onde estão as

sedes das empresas L'Oreal, Procter and Gamble e Shiseido.t"

estabelecimento de regulamentos e adquiram um papel crescente como consultoras, auxiliando a
avaliação da qualidade ecológica do produto, em todas as suas etapas do seu ciclo de vida: produção,
transformação, condicionamento, distribuição, utilização e eliminação do produto. Ver: VIGNERON J.; \
BURSTEIN C. Ecoproduit Concepts et Méthodolozies, Cergy-Pontoise, Econo!fiica,1993; e também
VENTERE, Jean-Paul. La Qualité Ecologigue des Produits. Des écobilans aux Ecolabels. Paris, AFNOR.
1995.
60 DA VISON, John Animal testing banned - but for the victims the change is only cosmetic. The
Independent 17 nov.1998 http://www.independent.co.uk

http://www.independent.co.uk
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No Brasil a Resolução n." 196, do Ministério da Saúde de 10 outubro de 1996

estabelece padrões éticos para pesquisa envolvendo seres humanos, mas ao fazer isso

permite o uso de animais para teste de produtos: "A pesquisa em qualquer área do

conhecimento envolvendo seres humanos deverá observar as seguintes exigências: ...b)

estar fundamentada na experimentação prévia realizada em laboratórios, animais ou
outrosfatos científicos. " 61

As manifestações populares no Brasil não são freqüentes ou expressivas, como

na Europa, contra a crueldade com animais. Nem tampouco se escuta falar de

movimentos contra o uso de animais como matéria-prima. No exterior, alguns perfumes

são particularmente visados por utilizarem glândulas de animais como fixador, e outros

produtos de beleza igualmente por apresentarem algum órgão ou parte de um ser vivo.

O perfume em especial apresenta uma situação particular quando analisadas suas

matérias-primas e sua origem, essa questão será objeto do próximo tópico.

3.1.2 Matéria-prima "natural"

Não consiste em uma tarefa fácil determinar se uma determinada matéria-prima,

ou produto, é natural ou não. Isso porque evolve conceitos não superficiais de química e

biologia. Desta forma a discussão está entremeada de interesses ~conômicos e diferentes

correntes de pensamentos acadêmicos, sendo portanto, de dificil compreensão para um

público mais leigo.

Birman'" sustenta que substâncias naturais são aquelas obtidas da natureza sem

alteração da sua composição química. Todas as outras substâncias podem ser "derivadas

naturalmente" do componente.

Porém, uma substância pode ser totalmente derivada de uma planta, mas ser

obtida por intermédio de solventes, ou outros processamentos químicos. Parece óbvio

que algo natural seja uma substância da natureza. Mas neste caso não existe posição

para a alteração genética manipulada em laboratórios. Pode-se definir, por exemplo, que

o produto para ser natural, deve apresentar a maioria das moléculas no seu estado

61DIÁRIO Oficial n.o 201 Quarta-feira, 16 ou1.1996 Seção I - 21083.
62BIRMAN,Michael ; FLYNN, Shaton Renewable Rainforest Resources IN: .Drugs and Cosmetics
Industry. Feb. 95 p.42.
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original, como aparece na natureza. Porém a própria natureza não duplica o seu material

100% igual, existem variações de performance, em função do ambiente.

Diversos termos foram usados para definir os produtos como verdes no tocante

ao seu conteúdo. Por exemplo: "natural", "orgânico", "anti alérgico" e "puro". Contudo

a veracidade dessa informação dificilmente pode ser verificada.f

A terminologia na determinação de produtos como naturais e orgânicos induz

uma certa confusão. Por exemplo: um produto descrito como natural, pode não ser

"orgânico" por ter sido cultivado de forma inorgânica, ou seja com adubos químicos.

Um conservante dito "químico" é mal visto, mesmo que esteja preservando o

produto de contaminações. Desta forma o significado de natural envolve conotações de

químico versus não químico, orgânico versus inorgânico. Ou seja: um ingrediente

químico utilizado na preservação do produto da contaminação ou deterioração pode ser

percebido como perigoso pelo consumidor somente por não existir na natureza neste

mesmo estado fisico. 64

Um cosmético não pode perder em segurança de uso e deve proporcionar os

resultados desejados, mas ao mesmo tempo precisa atender ao anseio verde dos seus

consumidores. Segundo Alléres65, o cosmético deve responder a uma necessidade ou

satisfazer um gosto do consumidor, sem provocar danos como alergias, tem que ser

inócuo e ao mesmo tempo eficaz.

A imagem da superioridade dos produtos naturais foi exemplificada por Davis'",

ao ressaltar que, de alguma forma, para o consumidor, o suco de pepino parece ser mais

eficaz do que agentes de limpeza da pele químicos. Por outro lado, o extrato de

bergamota, comum em perfumes, pode sensibilizar a pele na exposição ao sol,

manchando-a, sendo preferivel, portanto um extrato sintético. Da mesma forma, o uso

de um fixador sintético é preferível, mesmo que o efeito seja de qualidade inferior, a fim

de evitar o sacrificio de um animal para obtê-lo.

A expectativa de um produto natural colide com estereótipos estéticos do

consumidor na medida em que existem expectativas em relação ao cheiro, cor, textura,

63WASIK. John F. Green Marketing and Management. A Global Perspective. Massachussetts,
BlackweU Publishers, 1996, p. 97-98.
64Ver BUTLER, Jane. Formulating with Botanicals: More Solid Research is Needed. in: Drug and
Cosmetic Industrv Vo1.156, Iss ..5, May 95, p39
65ALLERES,Danielle. Industrie Cosmetioue. Paris. Economica, 1986, p. 109-110.
66DAVIS, Donald A Nearly Green. Drugs and Cosmetics Industry. Vo1.156, Iss.2, Feb.95, p 20.



34

consistência, viscosidade. Produtos já existente no mercado estabeleceram padrões que

estão profundamente enraizados no consumidor, e que um produto "natural" não pode

oferecer. Por exemplo, um creme para rugas com cheiro ruim, de consistência pastosa,

gordurosa e acinzentada não teria muitas chances de sobrevivência no mercado. Ou

ainda, um creme para rugas sem conservantes, que necessita ser guardado na geladeira,

ser manipulado com espátulas, além de não apresentar um cheirinho atraente, mas sim

repugnante.

A matéria-prima de um perfume não é necessariamente agradável; melhora

sensivelmente quando combinada com produtos sintéticos. Uma combinação totalmente

natural é menos complexa e também menos agradável. Algumas vezes somente através

de uma combinação de artificial e natural é que se consegue realizar um bom resultado

olfativo ou apresentar fixação e estabilidade na fragrância.

No passado a presença de um cheiro indicava a presença da matéria-prima, da

qual emanava uma essência. Atualmente fragrâncias sintéticas evocam coisas que na

verdade não estão presentes: cheiro de flores, frutas. São uma "imaginação" do olfato,

evocam a natureza, apesar de não serem "naturais", levando o indivíduo à sensação de

proximidade com a natureza.

o apelo "natural" está associado à filosofia dos produtos verdes, mas não os

transforma necessariamente em ecologicamente corretos, pois outros atributos

característicos dos produtos podem não ter sido considerados. A inglesa The Body Shop

67 oferece além de ingredientes "naturais", produtos feitos sem realizar testes em

animais, com embalagens mínimas. Também instrui seus revendedores sobre a natureza

e incentiva a devolução de embalagens vazias creditando $5 cents para cada uma. A The

Thymes Limited utiliza papel recic1ado nas embalagens e a C/aire Burke usa vidro e

plástico recic1ados.

Elkington'" definiu basicamente dois caminhos seguidos pelas empresas que

procuraram oferecer produtos verdes: por meio da composição do conteúdo, assunto

deste tópico, e através das embalagens, que serão abordados em seguida.

67 Exemplos extraídos do artigo de HENDY, Diane. The Green Theory . Drug and Cosmetic Industrv
Vo1.158, Iss ..2, Feb. 1996, p.26-30.
68ELKINGTON 1.; HAllES, 1.; MAKOWER 1. The Green Consumer. Penguin Books, 1990, p.6.
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3.1.3 Embalagem Mínima e Reciclável

Peattie69 define embalagem como a arte de desenhar e produzir materiais que

vão conter o "core product". Estabelece 4 tipos;

1. Primária: que tem contato direto com o produto em si. Um frasco de shampoo, por

exemplo;

2. Secundária : material que apresenta a embalagem da embalagem primária, o

cartucho de papelão que envolve o frasco do shampoo;

3. Terciária ou de Embarque: material que serve para armazenar e transportar o

produto. Uma caixa de papelão ondulado que vai formar lotes de uma dúzia., que

podem ser plastificadas junto com outras 12 caixas e formar um pallet.

4. Rótulos ou etiquetas: é a informação impressa na embalagem. Quase todos produtos

embalados apresentam um rótulo

As funções da embalagem são importantíssimas e justificam a sua necessidade.

São elas: acondicionar; proteger de impactos, água, luz, ar, bactérias, contaminação;

assegurar frescor e higiene; diferenciar; identificar; apresentar o produto; e ser um

veículo de informação para o consumidor.

A questão verde nas embalagens se concentra em dois pontos-chaves: um é a

preocupação com reciclabilidade, biodegrabilidade do material usado e o outro é o

combate a embalagens consideradas supérfluas.

As embalagens constituem a maior porção de lixo nos aterros municipais dos

Estados Unidos, segundo Wasik7o: 1/3 do total de lixo sólido. Há uma gama imensa de

materiais que podem servir de base para embalagens, mas pode-se agrupá-los em vidros,

plásticos, metais, papéis e madeira. A cada uma são atribuídas diversas vantagens e

desvantagens. Há disputa entre os materiais para se verificar qual seria o mais

ecológico: plástico ou vidro, em função do tempo necessário para degradação, toxidade

do material originado, volume de energia gasto para reciclar o material e peso para

transporte.

Há uma diferença entre os termos reciclado e reciclável. O primeiro costuma

indicar que o produto contém uma porcentagem de material que está sendo reutilizado e

69 PEATIIE, K. Green Marketing. London, UK Pitman Publishing, 1992, p.215.
70 WASIK, Jobn F. Green Marketing and Management .... , 1996, p. 160.
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o segundo que é passível de sofrer um processo industrial de reciclagem Indicar que o

produto é reciclável não garante que o material será reaproveitado, para tal faz-se

necessária a existência de uma organização e estrutura que realize a tarefa.

Reduzir a quantidade de embalagens ao mínimo necessário pode implicar em

reduzir o volume total ou sua complexidade. Ou seja: ao invés de se utilizar duas

embalagens para o mesmo produto, frasco de shampoo dentro de uma caixa de papelão,

ou um perfume numa caixa de papelão envolta em celofane, oferecer somente um

frasco, mais resistente se for necessário.

Também os recipientes podem ser reaproveitados vendendo-se um refil. O refil

pode ser menos robusto que o recipiente original porque seu ciclo de vida é menor.

Embalagem excessiva é também aquela que tem tamanho maior que o

necessário somente para ocupar uma frente maior na prateleira no ponto de venda.

Peattie 71 sugere outras formas de reduzir a embalagem, como por exemplo,

utilizando formatos que possibilitem maior aproveitamento de espaço na caixa. Esse

item particularmente é aplicável aos cosméticos, que buscam diferenciação dos seus

produtos com um dos elementos mais visíveis do produto: a embalagem. A

diferenciação pode ser questionada nas suas bases, até que ponto são reais ou apenas um

artefato de marketing, se constituindo na realidade de uma tática com o intuito de

despistar o cliente ambiental mente consciente. Um estudo feito na Inglaterra por

Prothero e McDonagh 72 demonstrou que mesmo-empresas de cosméticos pertencentes a

um grupo anti testes em animais não avaliavam a estratégia ambiental dos seus

fornecedores.

Existe em algumas empresas resistência à mudança de embalagens, pois elas são

um fator de atração para o consumidor e um sinal de qualidade. Segundo a The Body

ShOp/3 as embalagens de cosméticos foram feitas para atrair e seduzir, convencendo o

consumidor da sua necessidade por aquele produto. Os critérios seguidos por essa

empresa são:

• A embalagem precisa ser compatível com o produto

71 PEATfIE, K. Green Marketing. London, UK Pitman Publishing, 1992, p.215.
72 PROTHERO, Andrea e MCOONAGH, Pierre Producing Environrnentally Acceptable Cosmetivs? The
impact ofEnvironmentalism n the United Kingdom Cosmetics and Toiletries Industry Joumal of
Marketing Management Vo1.8 1992. p.147-166 in PROTHERO. Andrea e MCOONAGH, Pierre. Green
Management. A Reader ... p.346-366.
73 SADGROVE, Kit The Green Manager's ... p.154
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• O frasco ou recipiente precisa ser forte o suficiente para conter o produto cheio até

esvaziar

• Deve proteger o produto efetivamente da contaminação.

• O uso de embalagens mínimas está dentro do contexto no qual o produto está

inserido: os presentes têm embalagem diferenciada para tomá-los mais atrativos

As embalagens dos produtos da The Body Shop são de materiais reciclados como

papel e plástico. Estes foram escolhidos porque protegem o produto adequadamente e

são mais leves, portanto, gastam menos combustível no transporte. Os plásticos

utilizados são baseados em polímeros sintéticos provenientes do óleo. Os consumidores

são encorajados para trazer as embalagens de volta para reciclagem, concedendo 20p de

redução no preço por recipiente.

A embalagem de um cosmético é fundamental para atração do consumidor

especialmente no segmento de produtos de prestígio?', onde a embalagem sofisticada se

faz particularmente importante. Conforme Berry", o refinamento que caracteriza o luxo

é qualitativo ou adjetivo do aspecto dos bens, ou seja, o apelo visual e qualidade da

embalagem utilizados nos cosméticos transmitem valor maior para o consumidor, que se

disporia a pagar mais para obtê-lo. Pesquisa Minte(6, feita no Reino Unido, revela que

o excesso de embalagens, ou over-packaging, é a maior preocupação ambiental da

indústria de fragrâncias, contudo é pouco provável que as embalagens mudem em curto

prazo, pois são vistas como um compromisso com a imagem de luxo que tentam

promover. Apenas uma concessão foi feita, que é o uso de materiais reciclados ou

biodegradáveis na embalagens.

Além de ser um fator de atração, a embalagem é fundamental fonte de

informação ambiental para o consumidor. Wasik77 cita pesquisa da empresa Abt

14 Conforme ALLERÉs, Danielle. Industrie Cosmetíoue. Paris, Economica, 1986, p.84, existem 3 canais
básicos de distribuição dos produtos cosméticos: Seletivo - que corresponde aos produtos de luxo. São
produtos vendidos sob marcas de prestígio com preços elevados em poucos e seletos pontos de venda
com linhas de produto extensas. Por exemplo: Clarins, Lancôme, Helena Rubinstein, Chanel. Grande .
difusão - menos luxuosos e mais baratos estão à disposição em mais pontos de venda e com linhas de
produtos mais concentradas. Por exemplo a linha Plénitude da L'0real e Pond's. Venda direta ao
público. São produtos comercializados pelas empresas à domicílio para consumidor final, por exemplo a
Avon e a Natura.
7saERRY, Christopher 1. The ldea of Luxury: a conceptual and historica1 investigation. Cambridge,
Cambridge University Press, 1994, p.II-12.
76WOMEN'S Fragrances. Market lntelligence, May 1994, p.5.
77WASIK,John. Green Marketing and Management A Global Perspective. Massachussetts, Blackwell
Publishers, 1996, p158.



38

Associates: "Consumer Purchasing Behavior and the Environment" na qual é relatado

que 52% dos consumidores que compram produtos verdes conheceram os atributos

verdes do produto por meio do que estava escrito na embalagem. Este é um canal de

comunicação da empresa com o consumidor. Existem algumas formas que uma empresa

pode utilizar para transmitir valores verdes dos seus produtos, a embalagem é uma.

A inserção de uma foto, ou mais explicitamente, a declaração de algum

componente natural na embalagem ajuda a comunicação dos valores verdes do produto.

3.2 A Comunicação dos valores verdes

Diversas são as formas para se transmitir a idéia de um produto ecológico, como

por exemplo utilizando certas palavras ou símbolos. Mas não que isso signifique por si

só que o produto tenha preocupações ambientais e seja de fato ecologicamente correto.

Por exemplo, o produto Force C da Helena Rubinstein (vide Figura 4 - L'Oreal

Force C ), apresenta seu produto associado a uma laranja. Esta laranja pode ser vista

como um elemento da natureza, e/ou como uma fruta reconhecida por conter vitamina

C, o grande apelo do produto.

Davis 78 afirma que a estratégia de comunicação dos produtos à base de alfa-

hidróxi-ácidos (AHA), como o Force C e Payot Acidfruit, posicionou-os sob o manto

dos produtos verdes por serem quimicamente derivados de ácidos de frutas, como cana

de açúcar, frutas cítricas e leite. (Vide Figura 5 - Payot Acifruit ). Além disso, os

produtos à base de alfa-hidróxi-ácidos (AHA) procuram estar associados com a

necessidade de proximidade da natureza dos seus consumidores, elaborando estratégias

de comunicação envolvendo imagens ligadas à natureza com a justificativa de serem

quimicamente derivados de ácidos de frutas, como cana de açúcar, frutas cítricas e leite.

Além dos elementos gráficos, o texto dos rótulos ou anúncios, também divulga

os valores verdes.

78 DAVIS, Donald A Nearly Green. Drugs and Cosmetics Indust.ry. Vo1.156, Iss.2, Feb.95, p 26.
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o uso de símbolos ou imagens da natureza ajuda a apoiar o conceito de verde na

comunicação. O processo de compra do consumidor é influenciado pela imagem do

produto, que de acordo com Martins79, apresenta 3 enfoques: o funcional, conceitual e

emocional.

O enfoque funcional trata objetivamente da performance, ou seja, qual a

necessidade que estará sendo satisfeita. Por exemplo retardar os efeitos do

envelhecimento. O conceitual apoia-se em crenças, e valores, como por exemplo,

quando os consumidores acreditam que os produtos "naturais" são melhores. Por fim, o

lado emocional é abordado com o envolvimento do consumidor. Por exemplo, a

satisfação emocional passa através da imagem de uma mulher admirável, na qual a

consumidora projeta sua própria imagem.

Além das imagens, o texto aparece como um aliado para explicitar a relação do

produto com a natureza e com o verde.

Figura 4 - L'Oreal Force C 80
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79 MARTINS, José O Poder da Imagem: o uso estratégico da imagem criando valor subjetivo para marca.
São Paulo, Intermeios, Comunicação e Marketing, 1992,p.I-2, 27.
8~ganda veiculada na revista Marie C~ Globo, 0'76, Julho 1997.
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Peattie82 agrupou algumas palavras-chaves que costumam ser utilizadas para se

desenvolver um nome de produto verde. Esse agrupamento serve como base para a

divisão, apresentada a seguir, de apelos na comunicação de valores verdes na indústria

de cosméticos:

1. Ligadas ao meio ambiente: verde, ecológico, ambiental, Terra.

2. Ligadas ao produto: com ou sem determinados ingredientes, por exemplo: sem

testes em animais, ou sem conservantes, com plantas como camomila, babosa;

3. Ligados à produção: reciclado, cultivo orgânico;

4. Ligadas à linguagem não verbal como cores e símbolos ambientais;

5. Ligadas socialmente: desenvolvimento sustentado, auxiliando determinadas

comunidades. A apresentação da comunicação do diferencial verde trabalhando a

81 Propaganda veiculada na revista Desfile. Bloch, n330, Abril 1997.
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imagem da empresa através do patrocínio de projetos de preservação ambiental é

utilizada pelo O Boticário, através da Fundação O Boticário de Proteção à Natureza

(esta tem por objetivo apoiar financiar, incentivar, coordenar e executar ações de

pesquisa e efetiva proteção à natureza) e também o perfume Fiori di Krizia" ligou-

se a World Wildlife Fund (WWF), visando criar oásis naturais para as borboletas do

Mediterrâneo. A empresa francesa Clarins patrocina um campo de proteção às

borboletas na Suíça.

Os grandes problemas na comunicação do verde, mais amplamente falando, de

todo o marketing verde, segundo Mendeleson e Polonky'", são:

o confusão por parte do consumidor. Por exemplo citam 5 significados diferentes de

"reciclado" para os consumidores: a embalagem seria recic1ada automaticamente

mesmo sendo jogada em qualquer lixo; seria recic1ada se descartada em recipiente

apropriado; recic1ada somente se as instalações estiverem disponíveis; o mínimo

25% das embalagens são coletadas e recic1adas localmente; existe um posto de

coleta a pouca distância do ponto de venda;

o cinismo do consumidor, que tem suas raízes no histórico dos produtos lançados sem

muito embasamento;

o credibilidade baixa: indústrias no passado promoveram produtos como

ecologicamente responsáveis, mas não integraram de fato esse conceito em toda

empresa.

Muita propaganda verde foi concentrada em tomo de apelos sem embasamento,

ao invés de promover real trabalho neste campo." McDonagh86 sugere alguns princípios

elaborados por Rehak, para que a propaganda seja sensível ecologicamente:

o Integrar considerações com o meio ambiente como parte da mensagem;

o Assegurar-se que o apelo ambiental é honesto;

82 PEA1TIE, K. Green Marketing. London, UK Pitman Publishing, 1992, p.235.
83 BARONE, Amy B. Fragrance launches leave Italians retailers reeling. Drug and Cosmetic Industrv,
March 86, p.2I.
84 MENDELESON, Nicola; POLONK.Y, Michael Jay. Using Strategic Alliances to Develop Credible
Green Marketing. Joumal of Consumer Marketing Vol.12, n" 2, 1995, p.S.
85 KANGUN, N. CARLSON, L. GROVE,S.J. Environmental Advertising Claims: A Preliminary
investigation Joumal ofPublic Policy &Markeitng, Vol. 10 (2) Fall p.47-58
86 MCDONAGIL Pierre. 'Sustainable Communication: pipe Drearn for Green Advertisersor the New
Way for Business to Communicate?' p740. In: BERGADAÀ, Michelle (org.) 24th Annual Conference of
the European Marketing Academy. Cergy-Pontoise, 1995.
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a Não prometer mais que a realidade, evitando over-promise;

a Oferecer esperança para soluções e convidar para participar;

a Visar liderança criativa

o Demonstrar responsabilidade ambiental na produção da propaganda.

O autor demonstra que muitas empresas entraram numa "onda " de propaganda

verde divulgando mensagens de modo a tomar "esverdear" suas marcas e imagem no

mercado (brandishing 'earthy images '), e com isso confundindo o consumidor.

Algumas empresas na ânsia de atender um desejo do consumidor por produtos

verdes acabou não satisfazendo a necessidade e prejudicando o mercado. Houve miopia

no marketing'" no sentido que embora se tenha procurado atender o desejo do cliente,

não houve avaliação correta da amplitude necessária para satisfazê-lo.

3.2.1 O verde e o comportamento do consumidor

Apesar da decepção do consumidor com alguns produtos verdes no Primeiro

Mundo, o nível de consciência ambiental do consumidor continuou crescendo. Mowen e

Minor88 citam estudos nos Estados Unidos nos quais 96% dos consumidores afirmaram

que seu processo de compra era afetado por suas considerações ambientais, e 90% dos

executivos internacionais responderam que suas companhias estavam efetuando

mudanças para se adequarem aos anseios ambientais dos consumidores.

Para as empresas que desejam atingir o segmento de consumidores com maior

consciência ambiental, o investimento na imagem é fundamental, como afirma

Ottman": "É necessária uma resposta rápida e decisiva aos interesses ambientais dos

consumidores a fim de manter o quinhão e a imagem de mercado".

Ottman'" generaliza a preocupação dos consumidores com o meio ambiente

afirmando que eles manifestam seu interesse ambiental comprando produtos verdes, que

81 LEVlIT, Theodore. Marketing Miopia In ENIS. Ben. ; COx, Keith; MOKV A, Michael. Marketing
Classics A Selection ofInfluential Articles 8th edition Prentice Hall, New Jersey, 1991.
88 MOWEN, John ; MINOR, Michael. Consumer Behavior. 5th Edition, Prentice Hall, New Jersey, 1998,
p.659.
890ITMAN, Jacquelyn A Marketing Verde , p21.
90 OITMAN, Jacquelyn A Marketing Verde , p. 1, 9-41.
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exerçam impacto mínimo no ambiente. Desta forma eles estariam contribuindo para

preservação ambiental por meio do seu comportamento de compra.

Contudo, Engel'" ressalta que certos desejos, como a conveniência, por vezes

superam o idealismo verde, ou seja os atos do consumidor podem não refletir seu

discurso. Cada consumidor apresenta uma sensibilidade diferente aos fatores que levam

ao lançamento de um produto verde. Os fatores sensibilizam o consumidor são:

• Elevação do custo em relação aos competidores;

• Deterioração dos atributos dos produtos (quando não possui todas as características

do produto ou substância que está sendo substituído);

• Fornecimento de um beneficio extra, como a melhoria da imagem aliada aos

beneficios ambientais;

• Oferecimento de uma inovação, que eleva o beneficio em relação ao custo, que traga

mais qualidades ambientais.

Apesar da generalização apresentada por Ottman'", ela mesma admite que

existem diferentes consumidores verdes e apresenta um estudo feito nos Estados Unidos

que classificou o empenho ambiental dos americanos. Os termos utilizados no estudo

são os mesmos utilizados pela imprensa britânica e americana em geral na definição do

comportamento consumidor, segmentado por estilos de vida:

Q Verdes verdadeiros: praticam suas fortes crenças ambientais comprando produtos

verdes de empresas com reputação ambiental;

Q Verdes do dinheiro: apoiam o ambientalismo doando dinheiro, mais do que seu

tempo ou ações. Estes são mais propensos a pagar mais por um produto verde;

Q Quase-verdes: desejam legislação ambiental mas não acreditam que possam fazer

algo de fato. Envolvem-se em atividades ambientais, mas não desejam pagar mais

por um produto verde;

Q Resmungões: realizam poucas ações ambientais, e acreditam que outras pessoas

também não as realizem. Crêem que a empresa é que deve resolver o problema. Os

91 ENGEL Jarnes; BLACKWELL, Roger, MINIARD, Paul. Consumer Behavior. 8th Edition, The Dryden
Press, Foth wee, Texas, 1995, p.939.
92 OlTMAN, Jacquelyn A. Marketing Verde ... , p.30-32.
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produtos verdes não são tão bons como os outros e são confusos e desinformados da
questão ambiental;

o Marrons básicos: não crêem que as pessoas possam realizar algo que faça diferença.

Martin e Sirnintiras'" apoiam essa idéia, que apenas alguns consumidores

traduziram sua preocupação ambiental comprando produtos verdes, e portanto

caracterizando com isso um segmento do mercado.

Mowen classifica o comportamento ambiental em 3 categorias: redução do

consumo propriamente dito, manutenção do nível de consumo mas evitando

desperdícios, e consumo eficiente procurando reestruturá-lo para reduzi-lo. Estas

categorias não contemplam o lado emocional que é muito expressivo no mercado de
cosméticos.

o lado emocional é um dos fatores mais importantes na comunicação do valor

verde de um perfume, pois o movimento verde tem uma tradução nas fragrâncias que

vai além da sua composição. O perfume pode transmitir ao consumidor a sensação de

proximidade com a natureza, além de oferecer uma embalagem minimizada, utilização

de substâncias ditas naturais na composição, e não praticar crueldade com os animais.

O perfume'" apresenta um mix de elementos de origem sintética ou natural,

alguns chegando a ter mais de 700 ingredientes na sua composição, o que dificulta sua

classificação como natural ou não. São contados mais de 6 mil elementos e óleos

essenciais disponíveis para composição de um perfume. Os ideais verdes, então,

manifestam-se menos no grau de utilização de substâncias ditas naturais na

composição, e mais em como o indivíduo se percebe ao usar um produto, a evocação do
cheiro.

A evocação da natureza se traduz em fragrâncias leves e pouco agressivas. O

"cK one", da Calvin Klein, é um exemplo de sucesso nessa linha, segundo Donatelli9S
.

O consumidor compra uma fragrância que o transportará para perto da natureza.

93MARTIN, Bridget e SIMINTIRAS, Antonis C. On the environrnent: Does what they know affect how
they feel? Marketing Intelligence & Planning. Vol. 13, N° 4, 1995, p.16.
94A palavra "perfume" origina-se do latin "per fumum li, que traduzido significa "por ou através da
fumaça". FILIPPO, Antônia Cristina. Água de cheiro:uma emoção à flor da pele, razão na raiz do
negócio. Concurso Nacional de "Case Studies" . Ed.lnsight, 19%, Vo1..6, p.3.
9SConforme DONATELLI, Vittorio in: BARONE, Amy B. Latest Trends in Italian Fragrances: Light
Scents, Unisex launches. Drugs and Cosmetic Industry . Mai. %, p.16 .
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As razões de compra e uso da fragrância pelo consumidor se modificaram muito

desde 1980. Antes os consumidores estavam mais interessados pela composição do

perfume, nas notas de saída e COrp096.Já por volta de 1995, segundo Williams97, o

consumidor se importa mais em como o perfume o fará sentir-se. A pessoa escolhe o

perfume que traduz seus sentimentos, ou a aspiração de como ela deseja sentir-se,

projetando e incentivando um estado de espírito ou humor."

Há perfumes que vêm sendo criados com a promessa de bem-estar mental e

fisico, como por exemplo Tranquil Moments, da Avon,lançado em 1993, como uma

alternativa natural para ajudar o relaxamento. Outras linhas de fragrâncias estão

desenvolvendo cheiros de oceano, como "Navy" (Procter & Gamble - 1990); "Escape"

(Calvin Klein - 1990); "Kenzo pour Homme" (1991); " L'Eau d'Íssey" (Issey Myake _

1994). Há sabores que estão sendo traduzidos em fragrâncias, por exemplo, chá no

"Bulgari", melão no "L'Eau d'Issey, chocolate no "Angel" (Thierry Mugler).

Nesta linha de perfumes é interessante considerar as diferenças que existem nas

concepções de "cheiro de oceano" ou "cheiro de vegetação" baseadas na raiz cultural do

consumidor.

3.2.2 Fatores culturais e a globalização

o cheio evoca sentimentos, lembranças relacionadas com a identidade cultural

do consumidor. Portanto, o cheiro que representa contato ou evoca a natureza na Europa

deve diferir deste mesmo cheiro no Brasil, uma vez que a fauna e a flora também

diferem. O perfume é mais que um mero resultado de mistura entre diversas

substâncias; ele é uma composição que reflete uma teia de valores culturais específicos.

96A estruturação de um perfume obedece a um padrão: A nota de saída (top note) reproduz a primeira
impressão do perfume e é constituída de materiais mais voláteis com percepção imediata. Nota de corpo
(coração do perfume) é a parte fundamental, onde a evaporação deve ser constante. Nota de fundo (base)
são produtos com menor ponto de evaporação tais como resinas, cristais e madeiras. Essas notas deixam
um rastro e fixam o perfume.
97WILLIAMS, Michelle In: The Prestige Market. Drugs and Cosmeticlndustry. Jul.95, p.16-17
98Ver MENSING J.; BECK.C. The Psychology ofFragrance Selection. In: TOLLER, Steve van e
0000, George. Perfumery. London, Chapman & HaIl, 1994, p.191-193 e também GRAHAM, 1. The
Psychology ofFragrance. In: BUTLER Hilda. Poucher's Perfumes, Cosmetics and Soans. 9th Edition,
London, Chapman & Hall, 1993, p.729.
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o olfato percebe um complexo de mensagens olfativas que estão dentro de uma

retaguarda formada pelo contexto cultural do consumidor. 99

Cada nação apresenta identidade olfativa diferente, ou seja, um cheiro é

identificado ou associado a algo, dependendo dos costumes do país em questão.

Também a natureza apresenta-se diferentemente em cada região; desta forma, cheiros

que evocam a natureza são particulares e relacionados ao lugar de origem do indivíduo.

A memória olfativa influencia o gosto pela fragrância.

Assim, o cheiro de bebê associado a produtos infantis é diferente em função do

país; portanto a definição de como é o cheiro de criança também diverge. O conceito de

cheiro de bebê"" na Itália e Grã-Bretanha é o dos produtos da Johnson & Johnson,

portanto é doce-floral e tem um fundo que lembra o Chanel n 5. Na França e Espanha

esse mesmo bebê tem cheiro de "Mustella" e "Nenuco" , flor de laranja e água de

colônia.

Em alguns países de origem latina o limão tem seu cheiro associado a bebidas

ou água de colônia. Por outro lado, os britânicos e americanos associam esse cheiro a

detergentes para lavar louça e produtos para o lar. Em outras partes da Europa esse

cheiro é ligado à idéia de frescor.

A pele das pessoas exala o cheiro do que elas comem, e esse cheiro combina

naturalmente com o perfume que usará. Curiosamente, a água de toilette a mais vendida

nos Estados Unidos: "Old Spice", tem uma composição similar à da Coca-Cola. A

fragrância apresenta uma base de limão, laranja, canela, gengibre e baunilha.

Analisando a evolução do perfumes nas últimas décadas se constata que antes

havia maior uniformidade das tendências, como o floral-aldeídico na década de 20

(tendo no Chanel n05 o seu mais famoso representante); fragrâncias orientais na década

de 30 (Shalimar - Guerlain); notas frescas na década de 40 (Miss Dior - Dior); animal-

floral nos anos 50(Cabochard - Grés).

Os perfumes refletem o contexto da sociedade, e na medida em que o mundo foi

adquirindo maior complexidade, as tendências perfumísticas se tomaram

multifacetadas. Linhas de fragrâncias totalmente diferentes convivem atualmente como

bouquets florais simples (Paris de Yves St. Laurent) e floriental (Halston Night). Os

perfumes e seu público alvo se subdividiram.

99 ELLENA, Jean Claude. Culture and Fragrance. Drugs and Cosmetic Industrv . March 96, p.30.
100 ELLENA, Jean Claude. Cultore and Fragrance. Drugs and Cosmetic Industrv . March 96, p.30-31.
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Perfumes e cosméticos de griffes famosas pertencentes ao mercado de prestígio,

foram os primeiros a serem comercializados em todo mundo. O processo de

globalização pode favorecer a padronização dos cheiros, na medida em que linhas de

produto globais vão sendo estabelecidas e inúmeras fusões e aquisições de empresas de

,diversas nacionalidades acontecem.

A globalização de produtos, de acordo com KeeganlOl, também demanda um

posicionamento global. O posicionamento global seria mais efetivo entre produtos que

já apresentassem um posicionamento de alta tecnologia como equipamentos de som e

carros; ou entre aqueles que apresentassem posicionamento de alto impacto, chamado

de high-touch, que requerem um trabalho de marketing com menos ênfase na

informação e mais ênfase na imagem. Ambos posicionamentos envolvem altamente o

consumidor. Este compartilha com outros consumidores, espalhados pelo mundo, a

mesma linguagem e conjunto de símbolos relacionados a temas como romance, ou

saúde.

Produtos high-touch podem ser subdivididos em 3 categorias: os que resolvem

um problema em comum; os que são cosmopolitas oferecendo, por exemplo, status

social; e os que apelam para temas universais como materialismo, lazer, romance. Pode-

se enquadrar diferentes marcas e tipos de cosméticos em todos esses posicionamentos:

alta tecnologia (produtos de beleza da Lancôme); problemas em comum (um creme

anti-rugas); cosmopolitas (perfume da Chanel); quanto aos temas universais produtos

que estão relacionados com lazer como protetores solares. O tema bem estar pode estar

relacionado com produtos verdes na medida em que proporciona a sensação de

proximidade com a natureza, ou de conservação do meio ambiente no sentido de

preservação da espécie.

Há alguns anos a segmentação do mercado se dava com base na divisão

demográfica por idade e sexo. A globalização viabilizou a segmentação desse mercado

psicografícamente'P, ou seja agrupando pessoas em termos de suas atitudes, valores e

estilos de vida. Por exemplo o público-alvo do perfume Contradiction - Calvin Klein,

são mulheres jovens que estão fazendo mágicas para balancear vida pessoal e

profissional. 103 Os perfumes Calvin Klein ilustram bem como os perfumes retrataram

101 KEEGAN, Warren 1. Global Marketing Management. 5th Editioo, New Jersey, Prentice Hall, 1995,
Pt·268-270.
02 KEEGAN, Warren 1. Global Marketing Management. 5th Edition, New Jersey, Prentice Hall, 1995,

Pt·261.
03 THE ILLUSION of innovation? Drug and Cosmetic Industry Vo1.162, nOI, Jan. 1998, p.66
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uma época: Obsession (feminino, 1985) veio como um emblema para o mundo

materialista, ligado aos yuppies. Em 1988 Etenity já apontava, como o próprio nome

insinua, que as pessoas necessitavam de algo mais duradouro. A época difícil, com

recessão e desemprego no início dos anos 90 impulsionou o lançamento de um perfume

Escape (1991): vendendo uma fuga da dura realidade. O perfume Charlie - Revlon

(1973) era destinado às mulheres que desenvolviam sua ambição nas carreiras

competindo com os homens. Opium- Yves Saint Laurent (1976) com um frasco sensual

procurava quebrar tabus. O perfume, ou o cosmético ambientalmente correto é apenas

uma das inúmeras linhas que convivem hoje no mercado.

Custos de desenvolvimento e pesquisa altíssimos favorecem a globalização da

indústria. A cosmética começa a se misturar com pesquisas da indústria farmacêutica,

originando a chamada de cosmecêutica. Além do que, também alguns dos desejos do

consumidor, como "ser belo ou bela", é universal, embora o conceito de beleza se

modifíque regionalmente. Tim O'Brien, do l.P. Morgan, em entrevista à revista

Exame104 afirmou que na década de 90 ocorreram 36 aquisições de indústrias de

cosméticos. E prevê também que três ou quatro grupos deverão controlar a indústria.

Por exemplo a Johnson & Johnson incorporou a Neutrogena, conhecida por suas linhas

de sabonetes, xampus e cremes com fórmulas escandinavas. A Procter & Gamble

anexou a Max Factor, fundada por um maquiador de Hol1ywood .. A Estée Lauder, um

dos maiores fabricantes de cosméticos e fragrâncias americanos, sentiu falta de uma

linha diferenciada de produtos naturais de qualidade e adquiriu a Aveda, cujos produtos

são feitos à base de plantas frescas destiladas e essências de flores.

O mercado brasileiro tem atraído investimentos do exterior como por exemplo

da Shiseido, marca atuante no mercado de prestígio e da Oriflame, uma das maiores

empresas do mundo em venda direta de cosméticos. 105

As empresas no exterior consideram a crueldade com animais, uso de matéria-

prima "natural", embalagem mínima e recicIável e fatores da comunicação na

elaboração de seus produtos verdes. A seguir será visto como o mercado brasileiro está

posicionado face a esses conceitos verdes.

104 BLECHER, Nelson Excelência Perfumada Exame OI juI.1998.
105 A LINGUAGEM da Beleza. Propaganda. n054 1, Agosto. 1996, p23; e Mais uma Opção de Beleza
Marketing, n~91, Abril 97, p12.



4 Conceito de verde incorporado por empresas de

cosméticos no Brasil

4.1 OBrasil no Mercado de Cosméticos

Atualmente o mercado brasileiro é, segundo a empresa Datamonitor'I", um

mercado extremamente atraente para cosméticos. Especialmente o mercado de produtos

para pele, que cresceu uma média de 18,2% ao ano desde 1993 até 1997. Além disso é

considerado o maior mercado de consumo na América Latina, e um dos 5 mercados

mais atraentes em 1998.

o mercado brasileiro vem sendo apontado como um dos mais promissores. Isso

é justificado quando se o compara com os dados de outros países. O mercado mundial

de cosméticos, em 1995 foi de US$77 bilhões 107. O maior mercado é a Europa

Ocidental, seguido de perto pelos Estados Unidos da América. O Brasil está incluso na

categoria outros com 16% do mercado mundial.

Em 1996, o mercado brasileiro'" foi avaliado em US$ 4,06 bilhões, esse

montante corresponderia a aproximadamente 5% do mercado mundial em 1995.

Figura 6 - Distribuição do Mercado Global de Cosméticos entre Regiões do Mundo

Europa
OutrosOriental Europa
16% 5% Ocidental

~33%

Japão~
17% EUA

29%

FONTE: Europe State of the Industry. Drugs and Cosmetic Industry. Sep., 1995, p20.

106. Press release do relatório Datamonitor: Global Skincare 1998 utilizado pelo New York Times em 23
Setembro de 1998.Fonte: Datamonitor \\'Ww.datamonitor.com
107 Europe State of the Industry. Drugs and Cosmetic Industry . Sep., 1995. p20.
108 Brasil x Argentina Marketing Information. Editora Oils & Fats
www.oilsandfats.com.br/mercingl/m2htm

http://www.oilsandfats.com.br/mercingl/m2htm
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Segundo dados do Sindicato da Indústria de Perfumaria e Artigos de Toucador

(SIPATESP), o consumo brasileiro é incipiente. Em 1995, apenas algo entre 7% e 15%

da população teve acesso a esse tipo de produto.

o pequeno gasto per capita com cosméticos é demonstrado na Figura 7 -

Quadro Comparativo de Consumo de Cosméticos Per Capta. A diferença de consumo

entre os habitantes dos países que participam dos mercados comuns do NAFTA, CEE e

MERCOSUL 109 e Brasil é significativa. Enquanto um norte-americano gasta em média

US$ 65,48 por ano, o brasileiro gasta US$21,25 ou seja 32% do consumo americano.

Figura 7 - Quadro Comparativo do Consumo de Cosméticos Per Capita

NAFTA CEE MERCOSUL BRASIL

FONTE: SIPATESP, 1996.

O grande potencial de crescimento é demonstrado pelo consumo de protetor

solar per capita no Brasil, que é de 11 gramas por ano. Para se ilustrar quão pequena é

essa quantidade basta explicar que é o mesmo volume usualmente colocado em sachets

de amostra grátis, pois é o suficiente apenas para uma pessoa experimentar em algumas

partes corpo. Não somente no Brasil o consumo é pequeno, mas em todo bloco

econômico Mercosul. A Figura 8 - Quadro Comparativo do Consumo Per Capta de Produtos

para Pele demonstra a proporção de consumo per capta de produtos para pele em US$

nos mercados do NAFTA, CEE e MERCOSUL.

109 NAFTA, CEE e MERCOSUL significam respectivamente: North American Free Trade Area,
Comunidade Econômica Européia e Mercado Comum do Cone Sul.
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Figura 8 - Quadro Comparativo do Consumo Per Capta de Produtos para Pele

13,05 13,8

2,41

NAFTA CEE MERCOSUL

FONTE: SIPATESP, 1996.

o setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos cresceu muito depois do

Plano Real graças à estabilização da moeda. De' acordo com matéria da revista Veja 1\O, a

mulher brasileira de classe A e B possui em média 8 frascos de perfume e as da classe C

5 frascos. Os perfumes correspondem a 25% do movimento do mercado de cosméticos e

higiene segundo João Carlos Basilio da Silva presidente da Associação Brasileira da

Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIPEC). Ao todo 81% dos

brasileiros usam algum tipo de fragrância.

O mercado vêm apresentando crescimento desde 1991, e dentro deste segmento

os perfumes vêm se destacando, conforme pode ser verificado na Tabelal e na Figura 9.

Tabela 1 - Faturamento da Indústria de Cosméticos em US$ bilhões -preço posto fábrica sem
impostos

Ano 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Faturamento 1,4 1,78 2,02 2,4 3,37 4,6 4,79
US$ Bilhões

Fonte: ABIHPEC / Sipatesp. Citado na Revista Oíls and Fats.
http://www.oilsandfats.col1l.br/l1lercingl/m~.hll1l

110 SERPA. DagrnarFesta de Aromas. Veja, 2 fev.1998.
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Figura 9 - Faturamento da Indústria de Cosméticos em US$ Bilhões

1992 1993 1994 1995 1996 1997
oHigiene O Perfumaria GlCosméticos

(Preço posto fábrica sem impostos)

Fonte: ABlliPEC / Sipatesp Revista Oils and Fats. http://\\'ww.oilsandfats.com.br/mercing1/m3.htm

Em entrevista concedida à revista Exame em 1997, o então presidente da Avon

brasileira, Adernar Serodio'!", afirmou que só havia duas alternativas para as empresas

de cosméticos virar uma empresa global ou de nicho. Para se tornar global a empresa

deveria estar presente em pelo menos 50 países, de modo a obter escala e assim fazer

frente aos investimentos em tecnologia e desenvolvimento de produtos exigidos pela

competição. Ainda segundo ele, a indústria estaria entrando na era da biocosmética, na

qual os produtos passam a incorporar características medicinais, exigindo investimentos

enormes. Afirmou que será dificil para uma empresa local enfrentar as novas regras do

Jogo.

o mercado mundial de produtos verdes movimentou US$ 230 bilhões no ano de

1996.112 Na metade da década de 90, os produtos com extratos de plantas e flores

expandiam-se algo entre 5 e 10% por ano.l13

I I I Mencionado por NETZ, Clayton. Até aonde a Natura consegue ir. Exame. 10 set 1997.
1120PORTUNIDADES do Ecobusiness. Gestão Ambiental, Fascículo 8, 08.05.96. pl.
I\3GALLAGHER, Matthew. Personal Care9,5: Botanicals. Chemical Marketing Report. Vo1.247,
Iss, 19, May 8,1995.
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o aumento de lançamentos totalizando 20 % das vendas indica uma reação dos

fabricantes nacionais à nova competitividade do mercado, mas não mensura o mercado
verde. 114

Não existem, ou não estão disponíveis, estudos específicos sobre o consumidor

de cosméticos verdes. Contudo há um estudo sobre o consumidor e o meio ambiente

realizado em 1998 pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor -

PROCON 115 - em São Paulo. O resultado revelou que a população possui um

conhecimento confuso do que consiste em um produto ecológico genericamente

falando. A grande maioria da população considera que um produto ecológico é um

produto natural (25% dos entrevistados), ou biodegradável (22%).

Figura 10 - Produto Ecológico

Não
sabe
14%

Não
existe
4%

Não
poluente

3%

Não prejudicial à
saúde
16%

Reciclável
16%

FONTE: PROCON SP

Ainda segundo a pesquisa do PROCON, os aspectos ambientais são muito pouco

valorizados como critérios e preocupações na hora da compra pelo consumidor. Apenas

5% considerariam esses aspectos.

114 BLECHER Nelson Excelência Perfumada Exame 01 jul.1998.
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Figura 11 - Critérios do Consumidor na Compra
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O mercado brasileiro de cosméticos aparenta grande potencial, mas pouco se

sabe a respeito do mercado de cosméticos verdes no Brasil. Nos próximos tópicos serão

analisadas empresas expressivas na área de cosméticos verdes, de acordo com as

informações coletadas nas entrevistas de campo, periódicos e dados disponíveis na

internet.

4.2 Casos no Brasil

4.2.1 O Boticário

O Boticário está atuando no segmento de perfumaria e cosméticos desde 1977.

Foi um dos pioneiros no sistema de franquia no Brasil. Em 1995 eram 1313

estabelecimentos no Brasil e 58 lojas no exterior (Portuga1 e Espanha)!". Em 1990 foi

criada a Fundação "O Boticário de Proteção à Natureza" visando preservação do

patrimônio natural brasileiro. Os programas apresentados pela Fundação são de

reciclagem, proteção de Áreas Naturais, cursos relacionados ao meio ambiente e

115 Dados da apresentação da pesquisa "O Consumidor e o Meio Ambiente" cedidos gentilmente pelo
PROCON.
COELHO, Edilson Boticário é líder em franquias. O Estado de S. Paulo 13 de dez. de 1995. Matéria
consultada no site no jornal O Estado de S. Paulo constando no endereço
:http://www.estado.com.br/95/12/13/PERFUI3.H1M

http://:http://www.estado.com.br/95/12/13/PERFUI3.H1M
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publicação de materiais diversos ligados ao tema, como, por exemplo, folhetos e
livros.117

o programa de reciclagem recebe mensalmente 25 toneladas de papel e papelão,

6 toneladas de plástico e 1,5 toneladas de vidro. Uma parte desse material é obtido por

meio da campanha interna - Reduzir, Recie/ar e Reutilizar e é convertido em kits de

cadernos escolares. Em 1998 foram produzidos e distribuídos em escolas carentes

100000 kits compostos de cadernos, estojos e brinquedos educativos.

Os programas educativos oferecem cursos gratuitos sobre educação ambiental,

formação de guardas-parque, biodiversidade, manejo de áreas protegidas, guias de
ecoturismo e artesanato.

4.2.1.1 Análise da entrevista

Origens

o Boticário começou como uma pequena farmácia de manipulação, que se

utilizava do conceito de produto natural. A noção de produto natural dentro da empresa

foi se desenvolvendo com o decorrer do tempo.

Política da empresa

A idéia básica que a empresa trabalha é a da coerência. Dentro desse conceito

buscou-se uma atitude ecologicamente correta nos seus produtos e na empresa como um

todo. Algumas frases do Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento, Sr. Emiro Khury,

ilustram o conceito: -, Isso nãofoi proposital, como muitas outras coisas no Boticário

foi sem querer, a coerência entre outros tipo de ação, nós percebemos que

precisávamos atuar no contexto do ecossistema, uma ação frente à comunidade para

que nós tivéssemos uma coerência entre o que nós precisávamos e que praticávamos.

Não queríamos ser somente uma empresa que entendesse uma necessidade do

consumidor através de produtos adequados, e etc., com preço. Em dado momento,

percebemos que precisávamos ter uma coerência filosófica aqui dentro para que isso
permeasse os produtos, para que nós víssemos osprodutos deforma coerente. "

117 Informações obtidas no site: http://www.fbpn.org.br

http://www.fbpn.org.br
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Um dos resultados da busca pela coerência foi a criação da Fundação: -: Então

criamos a Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, que, no início, erafinanciada

totalmente por uma parcela do faturamento da empresa, ela tem compromisso de

sustentar essafundação. Essafundação para que elafosse coerente com as ações dela,

a fizemos independente do Boticário. Tem administração independente, uma comissão

de consultores que não recebem salário que não tem nada a ver conosco. Essas pessoas

é que avaliam e escolhem os projetos que são financiados pela fundação. A fundação

teve um destaque muito grande principalmente na ECO, congresso mundial de

Ecologia no Brasil, porque foi a fundação mais reconhecida intencionalmente pela
coerência de sua postura. "

A Fundação é reconhecida por órgãos internacionais como Fundação

Macárthur'", e nacionais como o Unibanco Ecologia, e demonstra uma cultura da ética

dentro da empresa: ''Depois do congresso (ECO no Rio de Janeiro) tivemos uma chuva

de pessoas tentando estabelecer parcerias conosco do mundo inteiro porque éramos

diferentes das entidades do governo, onde o dinheiro desaparecia. Nós tínhamos uma

administração ética, administração dos financiamentos dos projetos coerente e com

isso nós crescemos muito. Hoje nós temos convênios, contratos, trabalhamos com

muitas entidades internacionais visando financiamento de projetos na área ecológica

no Brasil. Então mais umpasso em cima de coerência. "

Dentro da preocupação com a coerência das ações ambientais da empresa não se

restringiram à criação da fundação, mas se expandiram para as práticas dos recursos

humanos da empresa e a comunidade em torno: -: Fizemos um trabalhos de forma sutil

e não como outras empresas que acompanhei colocar na parede, corte o cafezinho não

jogue o copinho, utilize o mesmo copinho dez vezes, mas conscientizar as pessoas de

como estão utilizando recursos que são de origem não renovável ou que estariam

comprometendo a reciclabilidade." Nesta frase fica evidente a existência de uma

preocupação com a cultura da empresa, se esforçando para adotar um caráter

ambientalmente correto em todos aspectos.

o caráter educacional tanto da fundação como da empresa é único entre as

entrevistadas pois nenhuma outra apresentou programas de educação ambiental que

poderiam ser aplicados na comunidade, e não somente dentro da fábrica. A intenção é

118 Endereço na Internet: http://\rn'W.macfdn.org
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que o funcionário leve conhecimentos adquiridos para fora da empresa =: Não existe

prêmio para isso nem penalização para quem não faz. Isso é feito pelas pessoas de

forma corriqueira. No início deste ano começamos também a estimular as pessoas a

levar esse mesmo comportamento para dentro de suas casas. Nos próximos anos

queremos aumentar os limites do Boticário, nossos muros estão ficando pequenos para

nós. Nós queremos sair daqui de forma mais ampla e o primeiro passo é nosso

funcionário. Nós queremos que as coisas que ele aprende, discute, critica aqui dentro

também aplique em sua casa e na comunidade. Opróximo passo é a volta da casa e da
comunidade. "

Não existe algum tipo de auditoria ambiental, nas próprias palavras do

entrevistado: "<Não. nós não temos isso estruturado. Nós temos um processo de

planejamento estratégico." Então há o planejamento estratégico que deve considerar a

questão ambiental: -, Ele é amplo e todos funcionários do nível executivo atuam no

planejamento. A empresa dá direcionadores que estão na nossa visão, na nossa missão,

e desdobramos isso e todo mundo trabalha emfunção daquilo. Planejando estratégias

para uma determinado período de tempo. E nos nossos planejamentos estratégicos, a

questão ambiental está intrínseca, está colocada lá. E ela tem indicadores de

desempenho, então a própria alta administração do Boticário cobra isso de nós,

através dos indicadores de desempenho. Num mesmo nível que o faturamento, se nos

não faturamos o que planejamos alguém vai levar uma "juntada" e a questão

ambiental está no mesmo nível, não tem um planejamento separado. Está dentro da

própria estrutura administrativa da empresa. Quer dizer não temos uma comissão,
pode ser que daqui a algum tempo nósfaçamos isso. "

A responsabilidade ambiental do Boticário fica evidente quando se aplica o

conceito de desenvolvimento sustentado para lançar ou não um produto no mercado: <:

... a abordagem nossa com esse fornecedor também evoluiu. "Hoje nós não nos

preocupamos em somente quem tem o ativo, qual é a especificação, qual é o prazo de

validade e o preço. Se tem a matéria-prima, qual tua relação com o povo da região de

onde obtêm: do extrativismo ou está obtendo de uma região que está com plantação

organizada, e que tem uma abordagem, essa renda é revertida para a própria pessoa.

Um exemplo, nós tivemos uma época um grande negócio aqui que começou a surgir em

cima do guaco, que é umaplanta que dá no sul do Brasil: Mecanea guaco. E nãofomos

à frente como projeto porque não tínhamos fornecedor que não escondesse, a gente
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descobre, ia no mato na região Mandirituba ou no Rio Grande do Sul, em Santa

Catarina com a foice e cortava tudo e recolhia só o guaco e trazia para nós. Estava

acabando com a segunda e terceira geração de bracatinga. Porque ele cortava para

tirar o guaco, porque ele é uma trepadeira e se desenvolve nessas plantas. E não
estavam replantando o guaco, então nós nãofizemos isso. "

Os Produtos

A discussão a respeito do que seja o conceito de produto natural não é novidade

na empresa: -: O Boticário tem discutido esse assunto do que é produto natural há

muitos anos porque no início da nossa história nós começamos como umafarmácia de

manipulação. Logo depois, pelo crescimento, nós construímos essafábrica. "

No princípio, a empresa se utilizou do termo produtos naturais na divulgação dos

seus produtos: - "Nosso logo na época era "O Boticário" e em baixo do logo escrito

"produtos naturais". Estava surgindo no mundo na época uma busca por ativos

naturais, e isso era uma busca que o consumidor queria, e nós tínhamos um conceito

que era advindo da nossa própria formação como profissionais, das pessoas que

construíram o Boticário. que eram osfarmacêuticos. "

No princípio a empresa considerou a origem do ativo um diferencial

competitivo. Há indícios que um produto natural significava ser composto de plantas, ou

apresentar plantas como princípios ativos. Ou seja, a matéria-prima que compunha o

produto não devia ser considerada química ou sintética: -: Havia na época cosméticos

que se utilizavam de ativos químicos. Que tecnicamente são extremamente confortáveis

de serem usados porque são especialidades quimicamente definidas, tecnicamente

definidas, mais fáceis de controlar do ponto de vista de interações físico químicas e

fisiológicas. Mas nós buscávamos esse ativo como um derivado encontrado na

natureza. Nossa fonte principal eram as plantas. Então, no caso do exemplo de

regularizar a pele mista, nós utilizávamos taninos e outros ativos adstringentes de

origem vegetal. " Essa postura justificou para a empresa na época a sua posição de

produto natural: "- Isso para nós nos fazia ser coerente com o que estava escrito em
baixo da nossa marca. "

Os limites da viabilização de um produto totalmente natural ou químico

impulsionaram para uma nova concepção de natural: "- Quimicamente falando, num
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cosmético, não é possível ser feito hoje um produto totalmente natural". Dentro do

ponto de vista químico porque não teríamos as estruturas e moléculas dos sistemas

totalmente de origem natural. Isso não é possível porque existe uma exigência por

parte do consumidor de praticidade e conforto. Um produto totalmente de origem

natural teria um prazo de validade muito curto ou nós teríamos que implementar

certas modificações no sistema que não seriam cosmeticamente aceitas. "

Assim o logo foi modificado - " ... o logo não tem mais aquela palavra

embaixo produtos naturais, mas nós temos dentro de nós uma coerência que pela

nossa visão cresceu bastante. Nós abordamos a fisiologia cutânea dos cabelos e todos

anexos da pele deforma a respeitar a própria naturalidade dos mecanismos biológicos

do ser humano.

Na definição do Boticário, produto natural é aquele que respeite a naturalidade

da fisiologia da parte do corpo em questão, usando moléculas tão próximas quanto o

possível da estrutura original do tecido: "Nós buscamos sempre a coerência com a

própria naturalidade da fisiologia. Isto para nós é produto natural Nós estudamos

como é que os mecanismos disponíveis na tecnologia da cosmética moderna atuam e

tentamos atenuar ou modificar esse mecanismos para que ele possa respeitar a

naturalidade da pele. Se nós temos que revestir o fio logo após a lavagem, para que no

momento em que o cabelo está úmido a pessoa aplique um pente e não danifique ofio,

nós reintroduzimos no nosso cabelo moléculas, mais próximas dafisiologia humana,

quefazem esse mecanismo de revestimento. "

A afirmação já citada acima: "- Umproduto totalmente de origem natural teria
um prazo de validade muito curto ou nós teríamos que implementar certas

modificações no sistema que não seriam cosmeticamente aceitas" ilustra as

dificuldades no desenvolvimento dos produtos naturais em função da tecnologia e do

consumidor.

A tecnologia é um fator determinante no uso de substâncias ditas naturais ou de

origem natural. Se a tecnologia não for o suficiente para elaborar produtos dentro dos

padrões que os consumidores consideram aceitáveis, encontrará inúmeros obstáculos

para sua comercialização. "- Não éfácil fazer um produto com extratos naturais, ativos

naturais, cada vez mais a tecnologia está nos ajudando, daquela época em que nós

usávamos extratos glicólicos, hoje nos usamos ativos isolados de origem natural. Eu me
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lembro que na época em que o Boticário começou nós utilizávamos como sistema

conservante o metilparabeno e o propilparabeno que eram o Romeu e a Julieta da

Cosmética. Infelizmente hoje em dia ele não são mais suficientes. E ai eu pergunto: por

que os microorganismos aprenderam? Ou por que nós entendemos, aprendemos e

começamos a perceber tantas coisas mais que hoje nós estamos abordando mais

facetas e isso toma o trabalho mais complexo? Eu acredito mais na segunda, antes

nós não tínhamos o conhecimento, no nível do Brasil, das indústrias brasileira e

mundial: Nós temos claro um gap tecnológico, mas nós sempre buscamos enxergar o

que está acontecendo. Isso a gente percebeu que aconteceu no mundo Hoje nós

sabemos tanto mais que as soluções que utilizávamos há vinte anos hoje são
inconcebíveis. "

o gap tecnológico mencionado impõe barreiras para a indústria nacional em

termos de competitividade e posicionamento de seus produtos

Se por um lado o fator tecnológico aponta como uma restrição, do outro lado o

consumidor pode desejar um produto natural, mas não está preparado para abdicar ou

modificar seus parâmetros já estabelecidos de praticidade e conforto, como prazo de

validade e coloração. Algumas características dos produtos assumem um papel

dogmático =: Um produto cosmético tem que ter características que o consumidor

quando abre ofrasco, o vidro, ele percebe, por exemplo uma emulsão tem que ter uma

cor branquinha não pode ter uma cor cinza. Umflavonôide é vermelho, a maioria do
flavonáides. Um creme hidratante vermelho nãofica bem. "

Procura-se reproduzir a sensação tátil na consistência dos produtos, de modo a

associar este com o resultado esperado: -: Então usamos ácidos rinoiênicos, rinoleicos,

ácidos graxos produzidos por esse revestimento, que tem uma sensação tátil, sensorial
e olfativa agradável porque isso é necessidade do nosso consumidor. "

o desenvolvimento de produtos com matérias-primas de origem natural é

dificultado e limitado pelo que o consumidor considera um beneficio em outros

produtos e que a tecnologia ainda não conseguiu uma solução adequada para conciliar o

desejo pelo natural com a praticidade incorporada em outros produtos: "- Eu me lembro

que desenvolvi um shampoo de algas para o Boticário que durante anos ficou no

mercado, ainda está, que nós tivemos que colocar 10% estrato de algas dentro do

shampoo de algas porque nós conseguíamos perceber nos teste que a mucilagem da
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alga realmenteficava sobre ofio e condicionava. Senão eu teria que dizer que eu tinha

extrato de algas e colocar outro componente que reforçasse o efeito condicionador, e

nós não queríamos isso. Então, em função da disponibilidade de matéria-prima,

aumentam-se as concentrações e o que isso acarreta para o consumidor? Produto

aparentemente fica mais feio. Hoje alguém se submete a comprar um produto que no

rótulo esteja escrito agite antes de usar? Jamais, ele não agita. Ele não quer. "

o conservante "natural" não é utilizado pela empresa, dadas as exigências

atribuídas ao consumidor, de um produto dentro dos padrões habituais de apresentação,

manuseio e uso. «: A verdade é que existem algumas opções de conservantes naturais

só que hoje ninguém no mundo usa ainda porque falta resolver alguns problemas.

Como, por exemplo, nós teríamos como construir um sistema de um creme hidratante,

vamos supor, que ele seria auto-conservável, não precisaria de componentes químicos

que atuariam na membrana do microorganismo preservando o produto. Mas sim ele

próprio pela pressão osmótica dele qualquer microorganismo que entrasse ali estaria

inviável Só que isso não é ainda cosmeticamente aceito porque nessa evolução da

exigências do consumidor o sensorial do produto éfundamental Se nós montamos

esse tipo de produto ele ainda tem um sensorial muito ruim, ele é pegajoso e as

pessoas não gostam disso. Então evitam-se essas soluções, elas estão sendo guardadas

em desenvolvimento. "

o conservante, na realidade, vem suprir uma necessidade de proteger o próprio

consumidor de seu estilo de consumo: -, Por que nós temos que adicionar

conservantes ao cosmético? Para proteger o consumidor". Khury prossegue

explicando como um consumidor pode colaborar inocentemente com a deterioração de

um produto simplesmente pela forma como procede no seu processo de escolha de uma

marca ou tipo de shampoo, ou no uso de um creme: "...ele vai escolher: vê o preço, a

cor, abre e enfia o nariz no frasco para cheirar; e ai coloca milhões de bactérias lá

dentro. Dentro de um pote de creme geralmente as grandes empresas levam uma

espatulazinha dentro da embalagem o que o consumidor geralmente faz? Primeira

coisa joga a espátula fora e enfia o dedo, então nós precisamos preservar produto do

consumidor para que ele tenha esseproduto viável durante o tempo de vida."

Algumas vezes o consumidor pode alterar sua forma de pensar ou agir, bastando

receber informações adicionais sobre o produto. Por exemplo um produto lançado pelo
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Boticário tinha uma grande desvantagem: '<Ele era um marron escuro; o que nós

fizemos? Escrevemos no rótulo "esse produto tem a cor assim e pode mudar sua cor

sem comprometer o produto porque os ativos naturais mudam de cor conforme o

tempo ". Dessa forma procurou-se esclarecer que uma aparência diferenciada não

compromete a funcionalidade do produto "... a funcionalidade continuava existindo, só

que o consumidor de cosméticos esta acostumado com corante verde todo batidinho. "

o compromisso entre o natural e aspectos sensoriais do produto podem ser

viabilizados pela tecnologia. As embalagens podem proteger o produto da deterioração

e do manuseio do consumidor diminuindo a necessidade de substâncias conservantes: "-

O que nós estamos fazendo de prático a respeito disso? Nós estamos adquirindo uma

máquina e com essa máquina uma nova tecnologia de embalagem. As embalagens

nos auxiliam muito, nós formuladores, a reduzir a quase a zero os sistemas

conservantes e conseguir uma abordagem mais coerente dentro da nossa filosofia.

Essas embalagens compreendem no sistema de fabricação e envase com ambiente

controlado e a embalagem quando da propriedade do uso do consumidor não expõe o
produto ao ambiente."

Testes em animais

o Boticário segue a legislação brasileira, contida na Resolução n." 196, do

Ministério da Saúde de 10outubro de 1996.Esta permite o uso de animais para teste de

produtos: "A pesquisa em qualquer área do conhecimento envolvendo seres humanos

deverá observar as seguintes exigências: ...b) estar fundamentada na experimentação
prévia realizada em laboratórios, animais ou outrosfatos cientificos. " 119

Embalagens

Se o consumidor por um lado não está disposto a abrir mão de certos confortos

ou de modificar suas atitudes, pode ser apresentado a outras alternativas, como adaptar

as embalagens privilegiando o lado verde ao se diminuir a mistura de materiais, de

modo a facilitar a reciclagem. Também são citados o uso de rótulos ou selos ambientais:

-: Estamos buscando de perto a questão do selo verde. Selo verde é uma proposta na

Europa, existe uma legislação que está sendo discutida lá. Ela busca um maior nível de

impacto em termo de impostos naquelas empresas cujo material que ela disponibilizo

119 DIÁRIO Oficial n.o 201 Quarta-feira, 16 out.1996 Seção I - 21083
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no mercado acarreta mais problemas para a reciclabilidade: E aquela que tiver menos

problemas de reciclabilidade os impostos vão ser menores. A gente entende que é

coerente esse tipo de postura. Ela, de certa forma, coloca a responsabilidade sobre a

ação ambiental mais em quem dispensa ou quem possibilita que aquele equipamento,

produto ou material vá para o mercado. E não fica naquela postura confortável do

govemo reciclar mas não atende a origem da coisa. Tem que ter ações que atuem no

mercado realmente reduzindo o número de produtos e número de materiais que são

disponibilizados no ambiente mas de forma pensada e coerente A gente está

acompanhando isso, nósjá temos coisas aqui. Não estamos ainda divulgando porque o

nosso consumidor ainda não está ainda agregando valor a isso, mas nós já estamos

fazendo isso. Por exemplo um grande desafio da cosmética: as válvulas. As válvulas

são dijicilimas de serem recicladas porque tem materiais diferentes em vários

componentes. Nós já temos um desenvolvimento de uma válvula que tem a mesma

eficácia das válvulas normais mas é composta todas de um mesmo material. Portanto
reciclável. "

Outras embalagens que o consumidor não chega a manusear também são alvo de

atenção por parte do Boticario na questão recic1abilidade: "-Hoje o maior volume de

material a ser reciclado é a embalagem usada pelo nosso fornecedor para nos

disponibilizar o material dele. Por exemplo quando compramos os frascos. Eles vêm

numa caixa de papelão com divisórias de papelão. Primeiro a gente busca melhorias

aí, para ver daonde que papelão está vindo e etc. Segundo: todo esse papelão, ou

papéis de modo geral, ou madeira que entra aqui vãopara uma central de reciclagem.

Se o material não é passível de ser reduzido ou substituído tenta-se reaproveitá-Io: "-

Nós compactamos esse material e temos um convênio com uma indústria de papel. Nós

fazemos o seguinte: de certa forma vende esse material, só que eles não nos pagam.

Eles pagam com cadernos feitos com esse papel e nós distribuímos esses cadernos na

rede de ensino municipal de São José dos Pinhais. Nós já fazemos isso há muito anos,

tem escolas aqui em São José dos Pinhais que vivem emfunção do material escolar do

Boticário. Todo esse material, que é um volume bem razoável, que a gente não

consegue controlar, não consegue reduzir porque o material tem que vir embalado.

Então a gente recicla. " Essa frase demonstra que a orientação ecológica da empresa

está associada com a preocupação com a comunidade ao redor da empresa.
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Existe preocupação ambiental no desenvolvimento de caixas de embarque para

os franqueados em função da localidade das lojas e a necessidade de proteção do

produto: "Na hora de enviar esses mesmos frascos para as franquias dá para

aproveitar as mesmas caixas. Trocamos nossa caixa exatamente por causa disso. Hoje

nossa caixa é diferente. O próprio material da caixa é diferente. E hoje nossa caixa

mais resistente porque antes era uma caixa em que as lingüetas se cruzavam e eram

grampeadas. Hoje é uma caixa que tem uma tampa, tipo caixa de sapato, e usa uma fita

adesiva. Nós temos que manter a inviolabilidade e as condições adequadas de

transporte, e como nó temos 1590 lojas no Brasil, e lojas em locais que você não

imagina. Que para chegar lá vai de caminhão, depois vai de barco, e depois vai de

jegue. Quando chega lá essa caixa pode ser reutilizada. Porque ela suporta isso e pela

forma de abertura dela, ela não é rasgada, destruída e a gente e utiliza de novo e

porque eles mandam periodicamente produtos para nós de volta e etc .. Nós sempre

orientamos o franqueado a como disponibilizar melhor, o que ele deve fazer com

aquele material para que ele não jogue no lixo na cidade dele. Para ter um exemplo

hoje nós estamos testando uma forma de imobilizar os produtos dentro da caixa master.

Esse material é extremamente útil, tecnicamente é muito bom. Um processo de uma

espuma expansivel que incha dentro da caixa e imobiliza o produto, mantém a

temperatura adequada e não movimenta dentro no transporte. Mas essa espuma hoje

está sendo analisada do ponto de vista seguinte o que vamos fazer com essa espuma

quando ela chegar numa cidadezinha do interior. Porque nas grandes cidades o

problema já começou a ser rastreado e existe uma possibilidade de uso. A gente pode

entrar em convênio com empresas que utilizam essa espuma, ou essa caixinha de

espuma, para revestimento de paredes. Eles colocam entre os tijolos para isolar

termicamente. Tem empresas hoje loucas por esse material. Então em grande cidades

pode ser, mas em cidades pequenas? Então não conseguimos responder a essa

pergunta então provavelmente esse projeto não vai para frente porque não vamos

conseguir responder isso. Nos Estados Unidos funciona porque já tem uma rede que já

pode ser coletada sem causar um custo adicional à rede de franquia nossa. Mas aqui

não você vai pedir para mandar de volta pelo correio o material de embalagem de volta

para uma empresa. Não, ele não vai pagar."

A empresa fica alarmada com notícias de alguns projetos ambientalistas que

dificultariam ou inviabilizariam o negócio: -: Claro que tem que tomar cuidado. Aqui
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no Brasil aconteceram certas coisas que nós ficamos muito preocupados, porque eram

impraticáveis e destruiriam a indústria de alimentos, cosméticos brasileiro. Tipo fazer

com que o dinheiro da embalagem fosse devolvido para o consumidor se ele fosse na

loja e devolvesse a embalagem. Seria impraticável. "

Inovações e Legislação

o exterior é sempre a fonte das novidades e inovações: -: Estou falando da

discussão de um selo verde no mercado comum europeu; é lá que estamos buscando

nosso direcionadores. Nosso pessoal de embalagem está acompanhando o que está

acontecendo lá e buscando a coerência com oque os europeus estão propondo. Porque

sentimos que existe uma urgência maior por parte da comunidade européia para

resolver esse problemas. E nós queremos estar junto com eles. Geralmente a legislação

brasileira segue a européia então se nós estivermos sintonizados lá, nós estaremos na

frente porque aqui será implementado em algum momento. "

De outro lado, normas locais podem atrapalhar e retardar a implementação das

novidades. Quando entrevistado, o Sr. Emiro Khury apontou em dezembro de1998 a

problemática dos registros junto ao Ministério da Saúde ressaltando o entrave que a

burocracia representava e sugerindo a liberação. -: A legislação em si é muito boa, bem

montada, tem coerências. Proíbe o que deve ser proibido e libera o que deve ser

liberado. O que nos atrapalha hoje em termos de própria competitividade e aumenta o

custo do projeto, do produto, é a burocracia. Em nenhum país da Europa se demora

três meses para se liberar o processo de registro. E se você acha três meses muito

tempo, há dez anos atrás se demorava 2 anos para liberar o registro de um produto.

Quer dizer, nós submetemos ao Ministério da Saúde ele analisa, e três meses depois ele

pode nos dar o número do registro, para que se possa comercializar o produto. Isso.

está mudando em função da evolução, do crescimento do próprio Ministério da Saúde,

do pessoal da Vigilância Sanitária eles têm se modernizado muito nesse sentido. Nós

temos grande esperança que no ano que vem a gente adote o modelo europeu: a

empresa que vai lançar um produto no mercado monta um dossier, informa o

Ministério da Saúde e coloca o produto no mercado. Se no mercado aquele produto

causar qualquer inconveniente e não estiver no dossier, a empresa é penalizada. Nunca

mais consegue colocar seu nome no mercado. Agiliza a coisa, a responsabilidade é de

quem está se relacionando no mercado e não do governo. Mas está evoluindo. Isso é
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um grande problema para todas as indústrias no Brasil. " Realmente ele estava se

antecipando a uma decisão publicada em 5 de Fevereiro de 1999 no Estado de S.

Paulo120
. Segundo a matéria, brevemente as indústrias de cosméticos precisarão registrar

apenas os produtos que são considerados "de risco" como alisantes para cabelo, filtros

solares, creme de combate à manchas, e antiperspirantes. Os outros estão liberados

seguindo o procedimento já adotado em outros países. Ao seguir essa linha de raciocínio

também nos problemas ambientais, tudo indica que a empresa será líder em gestão

ambiental no setor de cosméticos.

Um entrave para a tentativa de gestão ambiental é o porte da empresa. Há muitas

dificuldades de se estabelecer um critério de não poluição de um grande fornecedor no

exterior. A legislação é um meio que dá suporte a uma exigência por parte da empresa

solicitante. Aparentemente existe certa discriminação no setor quanto a origem das

empresas e que impõe barreiras ao desenvolvimento de um produto específico para o

mercado brasileiro. Essa discriminação seria sobrepujada somente pelo poderio

financeiro: "- A nossa necessidade em acompanhar a legislação éporque nem sempre

nós temos força sozinhos suficiente para mudar o processo de um fornecedor. O

Boticário para uma indústria de fabricação de embalagens na Europa é um cliente

insignificante '- o que é que aquele chato lá da América do Sul me diz que não posso

mais fazer isso '. 'Nãoforneço mais para ele '. Se nós conseguimos apoio nós temos

maisfora para chegar lá e dizer que não queremos mais esse tipo de procedimento, nós

queremos outro. Isso surgiu também de forma muito interessante alguns anos atrás

com relação à comprovações de eficácia e atributos cosméticos. Foi uma evolução

muito grande da indústria brasileira. Hoje osfornecedores são obrigados a demostrar

a eficácia da matéria-prima e não deixar isso ao encargo do laboratório da empresa. "

Reciclagem e poluição

A maior geração de poluição, em temos de intensidade de volume, está na área

de produção: -: Por exemplo o shampoo. Se não houver cuidado na própria lavagem

dos equipamentos, esses tensoativos podem ir par o meio ambiente apesar do

lauriletersulfato de sódio (que é uma matéria-prima usada) ser degradada no meio .

ambiente, lá no final da cadeia ela poderia acidificar a água através da formação

sulfatos e depois ácido sulfúrico. Nessa fase tem que haver um cuidado muito maior.

120 FIM do registro para cosméticos será anunciado. O Estado S. Paulo, São Paulo, 5 fev.1999 n.038461
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Algumas empresas não possuem equipamentos para não dispensar isso no ambiente.
Elas conseguem issopor processo defluxo contínuo evitar esse tipo de dispensação. "

Uma vez que o Boticário não comporta os volumes de produção necessários para

utilizar um processo contínuo, a solução apresentada foi diluir a concentração de

tensoativos, tratando os efluentes: -: Mas naquelasfábricas como nós, que trabalhamos

em batch'í', por lotes de produção, não temos volumes monstruosos para colocar no

mercado. Nós temos que cuidar bastante; para isso nós construímos uma usina de

tratamento de efluentes da fábrica que utiliza os efluentes sanitários como forma de

melhoria de nutrição da flora bacteriana que degrada todos os componentes lá. E

também atuando no nosso equipamento e fazendo com que a modificação dos

equipamentos reduzisse o volume de efluentes que entrariam na estação de tratamento.

Não adianta tratar e deixar o efluente, o elefante lá andando na loja de cristais e depois

recolher os cacos no final. A gente conseguiu colocar uma água para fora da empresa

muito boa, melhor que do riozinho aqui de São José. "

Comunicação

A comunicação não enfatiza os aspectos ambientais do produto ou suas raízes

naturais, foca no beneficio do produto. O componente ativo "natural" serve apenas

como um apoio para a expectativa do cliente: " - ... focando em cima do beneficio. É

isso que a pessoa quer saber.mais, antes nós tínhamos um produto por exemplo creme

de ginseng, O que ele fazia estava escrito no rótulo de trás lá em baixo com letras

pequenas. Hoje não, é um creme hidratante, o fato do ginseng estar colocado lá

dentro... mudou o foco hoje a pessoa precisa de praticidade. Eu tenho uma

necessidade vou olhar na loja e quero identificar alguma coisa que atenda a minha

necessidade. O atributo tem que estar na rotulagem e não o ativo. O ativo pode estar

em segundo plano porque daí sustenta a credibilidade, a veracidade do produto. Com

ativo especial biotecnológico isso também agrega valor ao consumidor mas tanto
quanto o atributo, porque apraticidade é que manda hoje. "

O Boticário afirma que comunica para o mercado os atributos ecológicos dos

seus produtos. A manifestação de sua preocupação com o meio ambiente é feita "dentro

p:.A12.
2\ Batch é um tipo de processo em manufatura, também chamado de processo em lotes. É indicado para

pequenos volumes e maior variedade de produtos. Cada parte da operação tem períodos que estão sendo
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de uma linguagem que o consumidor entende. Nós temos umfluxo de desenvolvimento

de produto muito bem entrosado dentro da empresa em que o P &D , os técnicos,

constróem um texto técnico sobre o produto: o que ele faz e o que ele não faz. Esse

texto vai para o pessoal no marketing que é a área que tem o consumidor em foco, e

eles traduzem numa linguagem que o consumidor percebe. As vezes como formulador

fico triste porque não falaram aquilo ou aquilo outro, mas tenho experiência pela

minha vivência nesta área que numa época, o texto que ia na rotulagem do produto era

feito pelo técnico de P&D. E pouca gente entendia o que a gente falava, nós não temos

essa habilidade de transformar essa linguagem numa coisa que a pessoa leia e se sinta

confortável de ler. Fazíamos bulas de dois metros. Então tem que ser colocado da

maneira certa para o consumidor." Outro fator interessante nesta frase é o

relacionamento entre a área de pesquisa e o marketing. A pesquisa ou inovação pode ser

moldada pelo departamento de marketing na medida em que ajusta as pesquisas e suas

descobertas, ao que pretendem entender como as necessidades do mercado.

A coerência dentro da comunicação aparece com a cautela em se divulgar apenas

beneficios reais, justificados cientificamente. Mas sobretudo somente o que agrega valor

ao consumidor: "- Nós temos um teste em que nos avaliamos os graus de melhoria do

relevo cutâneo em função de um produto, por exemplo anti-age. Nós temos que atuar

em uma série de sinais que a pessoa percebe como sinais que »estou com uma

aparência mais envelhecida do que deveria '. Vamos tirar uma delas de dentro desse

pedaço: rugas de expressão. Eu analiso a tipografia das rugas, computadorizo isso e

vejo matematicamente como estão as rugas em uma determinada região. Aplicamos o

produto, então, depois de um determinado número de dias analiso novamente e

comparo os resultados. Mas vamos supor que isso esteja bem, que temos ganho 40 %

de melhoria na diminuição das rugas profundas. Esse dado se nós mostrarmos desse

jeito, o que diz para as pessoas? O nosso marketing consegue pegar nossa linguagem e

colocar umforma agradável para lipessoa. Pode mostrar essafotografia aqui o antes e

o depois, e dizer em baixo melhora em 40% a aparência geral da sua pele. Nós temos o

papel de que eles não falem coisas (que eles se entusiasmam também) que nós não

podemos provar. E ele se preocupam em falar coisas que nós não conseguimos dizer.

Com isso nós conseguimos chegar no consumidor da forma que tem que ser. Às vezes

repetidos enquanto o lote está sendo processado. SLACK N. et alli Administração da Produção. Atlas,
São Paulo, 1997, p.136.
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nós não colocamos dados porque não são importantes, não agregam valor para o

consumidor. Mas qualquer pessoa que ligar para nosso serviço de atendimento ao

cliente, oSAC tem linha direta conosco para qualquer pessoa que chegar com uma

pergunta mais aprofundada sobre o produto será respondida. "

Um produto cosmético tem limitações, não pode chegar em concentrações mais

altas ou prometer fazer tratamentos que na realidade são realizados por médicos e

produtos farmacêuticos, faz-se necessário prometer beneficios dentro de certos limites.

Dessa forma os produtos necessitam de um posicionamento adequado, abordando não

somente o beneficio primário mas também fatores psicológicos indiretamente

relacionados com o produto. A limitação da cosmética é ilustrada por Khury nas frases

seguintes: -, No cosmético essa necessidade é mais interior e portanto mais subjetiva,

não pode ser subjetivada, na maioria das vezes, como um medicamento, há quem diga

que sempre vai haver aquela questão que eu quero reduzir minha celulite, mas eu não

quero fazer regime, não quero mudar meus hábitos sedentários. Eu não quero mudar

muita coisa da minha vida. Eu quero um produto cosmético, um produto cosmético

pode chegar num ponto. Aquele produto cosmético que diz acaba com a sua celulite é

mentiroso. E se percebe no mercado que cada vez mais está desaparecendo. Existe um

produto no mercado europeu que vende muito mais o que é. O que este produto

promete: que melhora a aparência geral da pele em 86%, ele não diz trata a sua

celulite. Para nós celulite é paniculopatia edematofibroesc/erótica. Para que nós

atuemos nessa paniculopatia com comprometimento da microvascularização sanguínea

fibrosa, quer dizer diminuição das características biomecânicas da pele e esc/erose da

funcionalidade das fibras e do próprio adipocio e aí entra, enzimas no mecanismo de

ação: as lipases são estimuladas através do gatilho hormonal na membrana da célula

propiciando em algumas pessoas com influência genética lipogênese, como uma

tendência maior que lipólise, o cosmético tem muito pouco a fazer. Só que ele está

sendo, a exemplo desse produto europeu, extremamente claro: melhora a aparência

geral da pele em 86% através de uma serie de ações que melhoram a celulite

cosmética. Se for fazer uma biópsia o tecido continua do mesmo modo, comprometido.

Só que a aparência melhor, que é o que a pessoa busca, é a expectativa interior de se

ver melhor, de ter coragem de se olhando melhor ver melhor a vida; e as pessoas

enfrentado cara a cara os desafios: isso ele ajuda e isso vai ficar cada vez mais claro

nessa aproximação com a farmacêutica. E nós vamos ter um caminho mais objetivo a
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trabalhar, cada vez mais tecnológico, cada vez mais focado na real necessidade das

pessoas. Não vamos mais construir apelos miraculosos. Isso não funciona, não tem

fundamento, isso cada vez mais sumir e nós vamos ser claros: eu posso melhorar seus

cabelo em termos de brilho e condicionamento, agora eu não consigofazer com que seu

cabelo cresça mais. Tecnicamente um shampoo não atua numfoliculo piloso então não

permite que haja crescimento se eu quiserfazer isso num cosmético vou ter que fazê-lo

numa loção em que aplicada sobre a superfície não seja removida. " Neste caso o papel

do cosmético não é acabar coma celulite mas ajudar a aparência visual, fornecendo
sensações de bem estar ao consumidor.

Consumidor

o consumidor final no Brasil, ao contrário do consumidor europeu, ainda não é

visto como disposto a pagar um preço extra considerando os argumentos verdes: -: É

limaparcela muita pequena no Brasil. Na Europa não. Já temos há muitos anos lojas

lá e lá é outra história, mas no Brasil ainda não é um número significativo. Nós temos

que considerar e esperar aprópria evolução do nosso país. Nós estamos numafase que

estamos percebendo coisas a mais, antes nós não tínhamos condições de perceber

porque nós estávamos lutando por necessidades básicas não tínhamos nem liberdade,

temos ainda pessoas que não tem o que comer. Como vamos pedir para essas pessoas

se preocuparem com o meio ambiente, com o ecossistema, se o ecossistema dela está no
estômago?

Não há uma graduação de verde aparente entre os consumidores, tudo indica que

eles são tratados mais pelas variáveis demográficas, como sexo e idade. Mas o

marketing de relacionamento é trabalhado sob a forma do Clube Tathy. Por meio deste

descobrem o que o cliente deseja e conseguem seguir uma trilha de Fidelização: "-

Nosso cliente jovem nos acompanha durante a vida e nos cobra, isso é uma coisa que o

Boticário aprendeu sem querer. Ele é a maior rede de franquia no Brasil sem querer.

Porque nós não sabíamos o que era franquia, quando o Dr. Miguel (que é nosso

presidente) começou a montar não sabia o que era uma franquia, isso não existia no

Brasil. Depois de alguns anos que ele descobriu que ele era um franchiser. Marketing

de relacionamento hoje tem nome, para nós era Clube Tathy. Porque chegavam cartas

de mocas que usavam Tathy e tratavam o Boticário como uma pessoa e faziam

confidências a essa "pessoa" - O Boticário - queprovavelmente nãofaziam a seus pais.
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opeso da responsabilidade caiu na nossa cabeça. Nós criamos uma estrutura de forma

extremamente cuidadosa e coerente. E nós reinventamos dentro da nossa empresa o

que é marketing de relacionamento, que é uma relação profissional e ética com essas

pessoas. Não empurramos, não vendemos, não prometemos pelo em vela para vender

produto. Nós aprendemos, claro, a criar um relacionamento com a empresa, e qual é o

canal de ligação com o nosso consumidor? São os produtos e serviços que nós

prestamos. Quem usa Tathy está sempre dando palpite em novos produtos. De repente

chega uma Chérie, meninas menorzinhas, o que elas querem? Vamos ligar para elas e

perguntar. E elas dão um monte de palpites. Aí elas conversam com a gente sobre uma

Chérie que tinha que mudar isso tinha que mudar aquilo. E a gente consegue fazer

essas coisas, no mercado está circulando um questionário e a maioria delas quer uma

agenda de presente da Ma Chérie para o final do ano, e nós vamos dar essa agenda

para elas. Nós criamos uma relação que é boa para a empresa, do ponto de vista de

fidelidade do cliente e também começamos a perceber o que essa pessoa quer. Isso é

muito importante para a gente ".

o Serviço de Atendimento ao Cliente já existia mesmo antes do Código de

Defesa do Consumidor, que obrigou as empresas a prestar esse tipo de serviço, mas

desenvolveu-se muito mais após, por ser mais solicitado pelo consumidor: -: Nós já

tínhamos o SAC antes, mas ele não era usado muito. Cada vez mais nós percebemos

que o grau de esclarecimento das pessoas é maior." O SAC é uma ferramenta no

marketing de relacionamento porque contitui uma "oportunidade de relacionamento

"com uma pessoa.

Segundo as chamadas recebidas pelo SAC, os consumidores não fazem menção

ao produto ser natural ou químico nas suas reclamações. As reclamações apresentam

outro teor como: -: A maior dificuldade é, por exemplo, no protetor solar. Existem

pessoas que têm probabilidade maior de apresentar fotosensibi/ização ou fotoalergia. E

as moléculas já conhecem porque já têm histórico. Por exemplo uma aspirina (ácido

acetil salicilico), por um lado a aspirina diminui a dose erimatogênica mínima, quer

dizer: se eu tomar 5 aspirinas e amanhã vou tomar sol, eu posso me expor mais ao sol

sem tem eritema pois ela atua diminui a resposta ao agressor, que é a radiação ultra

violeta. Por outro lado, se sabe que o ácido salicilico cria através do sistema

imunológico um linfócito, que guarda memória de resposta imunológica. Ao aplicar um

protetor solar com salicilato de metila que não tem nada a ver. com o ácido acetil
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salicilico mas que a molécula é semelhante, a molécula responde alergicamente ao

protetor solar. Porque a aspirina de anos atrás provocou esse dano. Isso nós temos que

ligar e é muito dificil. As pessoas neste caso, conseguem ligar: '-Ah esse produto de

vocês tem salicilato de metila '. Senão, de modo geral, não conseguem associar com o

ativo em si. É com o produto em geral.

As lojas começaram a modificar seu visual de forma a serem mais interativas,

não oferecendo nenhuma barreira entre o cliente e o produto. Não aplicam mais o

conceito de vendedoras mas de consultoras que vão apenas auxiliar o cliente. "- O

conceito é mais amplo é o conceito da mudança no comportamento das pessoas. Hoje

as pessoas precisam experimentar mais as coisas. Antes nós tínhamos, além de uma

série de outros bloqueios, nós tínhamos um balcão que separava nosso cliente do

produto e a vendedora era um meio de comunicação. Hoje em dia a pessoa quer

experimentar sentir e usar o produto na sua frente. Com isso desperta para coisas

outras. A loja interativa permite contato maior e o próprio perfil da nossa vendedora

passou a consultora, dar suporte entre a relação entre o cliente e o produto. E estamos

muito satisfeitos com o resultado.

Em suma, as informações sobre o Boticário sugerem que a empresa começou

atuando no nicho de mercado dos produtos com apelos naturais, mas optou por trabalhar

a questão de forma coerente, dada a polêmica existente na definição desse conceito.

o Boticário é uma empresa com preocupações ambientais, mas tem seu foco no

cliente. Por isso funciona no ritmo ditado pelo mercado. Desse ponto de vista, a

percepção do consumidor de uma inovação é mais importante que a inovação por si

mesma. As inovações ambientais são feitas no ritmo do mercado. Desta forma, adota

uma postura de vantagem competitiva sobre a questão ambiental, na medida em que

trabalha com o registro da qualidade percebida pelo efeito da inovação. Mas faz isso

dentro de uma linha de trabalho sistemática e amplamente abrangente.

4.2.2 Weleda

A empresa teve a inspiração do seu nome em uma sacerdotisa germânica

conhecida por suas capacidades terapêuticas chamada ''Weleda''. Umgrupo liderado por
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Rudolph Steiner fundou a primeira Weleda na Suíça em 1921. Steiner é conhecido por

sua contribuição para a agricultura biodinâmica, criação das escolas Waldorf, e da

Antroposofia em Geral. A Weleda estabeleceu-se no Brasil em 1959.

A assinatura "Harmonia com o ser humano e a Natureza" traduz sua postura

relacionada à cosmética e ecologia. Como ilustração pode-se mostrar as próprias

palavras da empresa em seus folhetos comerciais:

"Os produtos preparados com substâncias e principios naturais são cada vez

mais solicitados por aqueles que entendem a importância do respeito à natureza e ao

próprio corpo. Respeitar os processo da natureza viva é um dos fundamentos da

atividade da Weleda, para quem qualidade é inseparável do cuidado com o meio
ambiente. ,,122

Entre outros argumentos de venda, os folhetos explicam o seu conceito de

cosmética natural:

• "Vegetais de cultivo biodinâmico"

• "Sem corantes, sem conservantes, nem perfumes artificiais"

• ''Produção ecológica"

As matérias-primas são de origem predominantemente vegetal, como óleos e

cera, obtidos por destilação ao vapor de água e pressão a frio.

Nas respostas das entrevistas transparece a filosofia subjacente à empresa que

permeia a Weleda. É a questão naturalista que suporta a empresa, como ilustra Dr.

Zwiauer'", ao afirmar que uma substância sintética difere muito de uma natural, embora

na análise dos materiais aponto a semelhança: ''Die Pflanze bilder ihre Sto.lfe aus

Lebensprozessen heraus", ou seja a diferença fundamental para a empresa e seus

produtos é a forma como a substância é gerada. Aquela de origem natural recebe

energia da luz, do cosmo, do calor enquanto que a sintética é derivada de um processo

morto.

122 Frase extraída do folheto institucional - Weleda Visão Geral- vide anexo X. Outras informações
constantes na apresentação da empresa foram retiradas de outros folhetos distribuídos comercialmente e
também por meio das homepages do grupo Weleda na Internet:
http://www; weleda.de/ulTIwcllerklaerung.htm ; http://\\ww.viclcda.com/gualitaclcnglisch.hlm
123 WEGMANN, Rudi " Das von der Natur begonnene Werk weiterführen" Weleda Nachrichten, Heft
212, Weinachten 1998, p15.
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A Weleda da Alemanha publica na Internet os resultados da auditoria ecológica

realizada na empresa (http://www;weleda.de/umwelterklaerung.htm).

A Weleda apresenta no Brasil uma tradução da declaração "Weleda und

Tierversuche" sobre a não realização de teste em animais. Nesta declaração afirma-se

que nunca foram desenvolvidos testes em animais.

4.2.2.1 Análise das entrevistas

Origens

A Weleda tem uma parte brasileira e outra suíça: "- É uma instituição, uma

associação beneficente. Mas uma parcela do capital é suíço. Como usamos a marca

Weleda seguimos rigorosamente aquilo que surge para a Weleda como um todo. Nós

participamos intensamente daquilo que representa a idéia Weleda.A gente está sempre

se encontrando não só no nível americano mas a gente tem um encontro permanente

principalmente nós, Argentina e Chile. A cada duas vezes por ano encontro das

Weledasna Europa. Todos se reúnem e essas trocas são permanentes e as informações

chegam aqui todos os dias. Nossa relação é muito estreita com a Europa. " Os produtos

são quase totalmente desenvolvidos na Europa, "- porque o desenvolvimento é das coisa
mais caras um laboratório. "

Filosofia da empresa

A Weleda apresenta um ponto fundamental para análise, que é sua origem

naturalista na Suíça e Alemanha. Essa origem traz consigo uma cultura mais sofisticada

de cuidados com o meio ambiente. Seu slogan "Harmonia com o ser humano e a

natureza" faz alusão ao teor filosófico contido na postura da empresa, nas palavras de

Ferreira: " ... é muito mais que um mote, é umapostura da Weleda."

Pode-se afirmar que a empresa atua de forma diferenciada uma vez que não está

focada no mercado de consumo. Existe uma filosofia por trás que guia as ações da

empresa. Ferreira afirma: "- Ela não existe por uma oportunidade de mercado, mas ela

existe porque atrás dela tem uma visão consciente de que isso tem que ser.... a gente
tem até uma certa dificuldade, incapacidade de sair dessa coisa maisfilosófica. "



75

A mesma postura filosófica no mercado é detectada quando se abdica da venda,

e portanto do lucro, a favor da manutenção das propriedades do produto face às

dificuldades climáticas de se comercializar numa região: "- Por exemplo, nós não

estamosfazendo nenhum esforçopara vender esseproduto, digamos, no litoral norte ou

no nordeste do Brasil. Ou no Amazonas, Belém. Porque a gente sabe que as

temperaturas são muito altas em certas épocas do ano, e esses produtos teriam que ser

vendidos quase do lado de uma orientação pedagógica. Porque é todo um aprender das

pessoas a lidar com coisas naturais, a valorizar a substância, nós orientamos as
pessoas quando participamos de umafeira. "

A empresa valoriza seus funcionários como seres humanos, não somente como

um componente que gera custos e lucro: "- A Weleda tem capítulos de lição da empresa,

e um dos capítulos fala que a empresa olha os funcionários, não como um despesa na

folha de pagamento, mas sim comopessoas que devem ser respeitadas nos seus anseios,

como seres humanos. Eu diria que isso é um desafio para a empresa: ser socialmente
responsável. "

No Brasil a empresa não está tão desenvolvida em termos de aplicar práticas

administrativas utilizadas na Europa, mas tem noção da distância entre as que utiliza e

aquelas da Europa, especialmente nos países de cultura germânica. Por exemplo a

auditoria ecológica publicada na Alemanha. Na Alemanha está a "a maior fábrica da

Weleda, ela centraliza boa arte daquilo que consumimos como insumos e tudo mais

porque há garantias de que os insumos que estamos recebendo são absolutamente

100% puros e obtidos por agricultura orgânica. É a maior fábrica e sua operação

abastece boa parte da Europa e outrasfábricas que estãofora da Europa. Lá eles tem o

cuidado de apresentar epara o público e para os acionistas dois balanços: um balanço

econômico e um balanço ecológico com toda parte do meio ambiente. Essa atitude é

bastante inovadora e a Weleda tem essa atitude desde a suafundação em 1921. Sempre
foi assim. "

A gestão ambiental da Weleda brasileira não está no mesmo estágio de

desenvolvimento da Weleda no exterior. Existe monitoramento das atividades mas não

um balanço ecológico: "- Nósfazemos um monitoramento diário na nossas atitudes mas

uma avaliação como tem na Alemanha ainda não." as atividades monitoradas são

executadas na agricultura, nas áreas de cultivo: "- Nós temos essas quatro áreas de
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cultivo: em uma Botucatu, uma em São Roque, uma outra aqui próxima à Embu-Guaçú,

que agente tem mais as plantas do clima da Mata Atlântica. E uma outra área em

Camanducaia, aqui na montanha em atitude elevada que a gente tem plantas mais

européias. Toda elas são monitoras por especialistas do instituto biodinâmico. E as

pessoas que cuidam dessas áreas são pessoas que são formadas pelo instituto

biodinâmico. Existe um acompanhamento permanente da qualidade da agricultura que

estão fazendo ali. Se os preparados estão sendo aplicados certo, se está sendo

observado o manejo da terra o manejo da região, as alternativas de terras quando você

cultiva, a distância enfim todos os procedimentos biodinãmicos da agricultura. Aqui no

laboratório é uma atitude do dia a dia com relação àquilo que a gente faz. A empresa

toda busca, está consciente da questão dos resíduos, do desperdício. Faz parte, isso a

gente tem acompanhamento. Como nossa empresa é muito pequena e tem um impacto

ambiental, digamos desprezível, nunca pensamos em contratar uma auditoria dessa

natureza, talvez no futuro a gente pense nisso sim."

o conceito de desenvolvimento sustentado é aplicado, fundamentado na

necessidade de harmonizar o homem e a natureza: "- A gente procura estar ao máximo

em harmonia com a natureza, a produção procura de toda maneira não agredir o meio

ambiente. Mesmo plantas que são protegidas como exemplo a arnica. Nós utilizamos a

arnica montana que é um amica cultivada nos Alpes, em um trecho em que o solo é

arenitico muito calcáreo, é uma planta em extinção e os próprios governos europeus a

protegem. A Weleda tem o reconhecimento dos governos porque ela cultiva essa planta

nas condições absolutamente normais onde ela vive e assim acontece com tudo que ela

faz. Hoje, raríssimas vezes a gente é obrigado a buscar uma ou outra planta, em

condições ainda in natura. Aqui na Weleda nós temos uma única pessoa, que é treinada

tem cursos de agricultura biodinâmica, curso fundamental. É uma pessoa que quando

entra no mato. sabe que via buscar aquela planta, mas não vai agredir o meio

ambiente. Assim essa postura é um postura permanente intrínseca à Weleda. Muitas

vezes as pessoas dizem que os produtos são caros, os produtos custam caro, porque

custam mesmo." Dificilmente uma empresa voltada para o mercado de bens de

consumo de massa obteria sua matéria-prima por meio de um, ou alguns homens,

entrando no mato para providenciar matéria-prima.
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Os Produtos

Os produtos naturais são vistos como saudáveis por respeitar o corpo, e a

qualidade como inseparável do meio ambiente. O produto natural para eles é feito em

cultivo biodinâmico, sem corantes, conservantes e perfumes artificiais. Além disso

possui a energia que o sintético não possui por ser derivado do que eles chamam de um

processo morto. A entrevista diferencia o conceito de natural praticado pela empresa e o

significado mais puro do termo ao afirmar que "você não pode dizer que um produto é

natural. Natural seria pegar um abacate do pé, amassar na mão, e passar no rosto.
Então nem a Weledadiz que é natural".

Um produto natural também é visto como impossível: -, ... você não pode dizer

que um produto é natural. Natural seria pegar um abacate do pé, amassar na mão, e

passar no rosto. Então nem a Weleda diz que é natural, a Weleda diz que seus

produtos são isentos de:... isentos disso, disso, disso... Entende? Porque não se pode

dizer que um produto é natural (Ferreira)

Ferreira também reconhece a ligação da questão do natural com o

ecologicamente correto: <: Ligam, ligam bastante. A coisa do natural com o ecológico

é uma coisa direta. E geralmente as pessoas que consomem esse tipo de produto

tendem a ser vegetarianas, tendem a ter uma prática, uma vida mais saudável, praticar

esportes, caminhadas. Mas essa ligação da ecologia com o produto natural é direta,

direta. No caso do Boticário, que é uma empresa fortíssima no Brasil e que tem uma

fundação que dá apoio e o Boticário tem toda essa imagem de produto natural E são
excelentes. "

A dificuldade em se chegar a um consenso sobre o que consiste ser ecológico é

demonstrada na entrevista através do exemplo de uma loja que se recusou a comprar

alguns produtos da Weleda porque segundo a definição dela, aquela linha em particular

não era ecologicamente correta: "- Tem uma loja aqui em SP que abriu recentemente.

que não comprou alguns produtos da Weleda porque ela usa lanolina e produtos de

cera de abelha. E comprou só os produtos que não à base de lanolina e cera de abelha

Só porque a Weleda é uma empresa que não testa produtos em animais, ele vai ter o

produto da Weleda.Não tem outrofabricante pelo menos até onde eu sei. Mas mesmo

assim os produtos que tem cera de abelha e lanolina ele não vai colocar. Que dizer ele

não sabe que a lanolina está na própria lã, você extrai a lã e tira a lanolina. Você tem
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que tirar a lã do carneiro, você tem que tosquiar o carneiro. Na verdade, a Weleda

procura sempre utilizar a lanolina de carneiros criados em fazendas biodinâmicas na

Europa. Ou seja que o carneiro não foi pulverizado com inseticida. São carneiro

biodinâmicos digamos assim. E a cera da abelha me parece segundo os criadores de

abelha você tem que tirar a cera, você ajuda a abelha tirando a cera. Porque a cera

cria fungos e os fungos podem até matar a colmeia. Ele não sabem disso então você

começa... muita discussão político filosófica muito exacerbada. "

Perguntado sobre o que consistiria uma produto ecologicamente correto o Sr

Ferreira respondeu: " - Essa pergunta tem uma abrangência muito grande. A gente

pode tocar numa opinião que pode geram opiniões contrárias e ai vamos ter debates.

Tem que tomar cuidado. O que é um produto ecológico? Eu acho que o produto

ecológico é aquele que observa matéria prima ao consumo. Da onde você está tirando

a matéria-prima e o que está fazendo para tirar a matéria-prima. E depois quando o

produto é consumido, o que ele gerou de resíduo. Eu acho que para oproduto para ser

verdadeiramente ecológico tinha que observar tudo isso. Desde lá, passando pela

fabricação chegando até na ponta. Mas um produto 100% ecológico é impossível se

você industrializa ele. Nunca terá, se industrializou já deixou de ser ecológico. Você

tem que transportar, tem que consumir energia, tem que consumir combustível. Você

tem que industrializar: você tem que ligar máquina elétrica, se liga a máquina elétrica

está consumindo energia. No caso da Europa energia atômica. No caso do Brasil você

te essa grandes empresas, gigantescas, que provocam desequilíbrios ecológicos

enormes. Diria que existem produtos mais e menos ecológicos com maior tendência à
'--ecologia. E a Weleda estaria mais próxima da ecologia." Analisando a resposta se vê

que a idéia principal do ciclo de vida do produto está presente, e com uma grande

dificuldade ressaltada: o ciclo implica sempre em uma verdade relativa na medida em

que o resultado atual é comparado ao antigo em termos de geração de poluição, uso da
energia.

o manejo biodinâmico engloba o orgânico, acrescenta outros fatores como

medicamentos homeopáticos para as plantas e ajuste com o calendário lunar. Nas

palavras do responsável técnico Magano, o cultivo biodinâmico: -: É um método

agrícola que além de ser um método orgânico, ou seja além de não utilizar nenhum
tipo de adubo sintético, ou pesticida, ou uma substância sintética. É um avanço com

relação à não orgânica. E para evitar pragas fazem um consórcio de culturas, usam
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plantas iscas e digamos uma série de medidas de manejo, como, aonde, qual seqüência

plantar. Fazem rotação de culturas nos canteiros, não fazem sempre a mesma cultura.

Essas são praticas da cultura orgânica, a biodinãmica acrescenta a isso alguns

aspectos um pouco sutis que derivam do conhecimento da Antropologia. Quando se

usam alguns preparados que seriam medicamentos homeopáticos para o solo para o

composto e também em alguns casos para as plantas. E além disso, não é exclusivo,

mas muitas vezes se observa mais a situação astronômica para o plantio, existe um

calendário que é editado pelo instituo de biodinâmica no Brasil mas que na verdade

não é um ponto exclusivo da biodinâmica. É um calendário de Maria Thun, uma

senhora alemã. A história é engraçada, ela gostava de sempre ter rabanetes frescos

então ela semeava umafileira de rabanetes todos dias. E ela começou a observar que

os rabanetes nãoficavam iguais. Tem dias os rabanetes ficavam muito bons, com boas

raízes e outros dias que ela tinha plantado as raízes ficavam horríveis mas davam uma

bonita flor encima. Ela mesma arruma uma correlação, depois ela ampliou o estudo

com outras plantas e fez uma correlação de órgãos de plantas e uma série de outros

fatores da agricultura como semeadura, fermentação em relação às situações

astronômicas. Tanto de planetas como de zodíaco jáfaz vinte anos que ela desenvolveu

isso e está sendo aprimorado. E editam um calendário, se tem todo o cronograma

astronômico e todas as situações que acontecem, e se faz o calendário de modo que se

tem dia que é mais propício par você plantar umaplanta que você vai quererfortalecer

mais a raiz outro dia mais a flor, o fruto. Então isso não é exclusivo da biodinâmica

mas ela geralmente leva em conta isso Além de ser uma cultura absolutamente isenta

de substâncias sintética sé uma agricultura que leva em consideração o solo, a terra

como ser um ser vivo. E também leva em consideração o aspecto social relacionado

com o trabalho na terra. Social e econômico. Existem organismos internacionais que

verificam uma série de quesitos, que uma fazenda, uma horta tenha que ter para ser

considerada biodinâmica. Então eles fazem uma série de visitas, um acompanhamento

histórico, análises e etc., e conferem um certificado. Aqui no Brasil é dado pelo

Instituto Biodinâmico, é o único da America Latina. Hoje vem material da Argentina e

da Alemanha. São parcerias na Alemanha com fazendas de médio porte que se

comprometem afornecer material em certa quantidade sob certas condições. "

A definição de produto natural é aquele que não se utiliza de substâncias

sintéticas: "- A Weleda não usa nas bases de shampoos nenhuma substância mineral,
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derivada do petróleo. Tudo no mundo é químico. Ela procura mesmo aqui ter os

produtos mais adequados possíveis- nesse caso a saúde do ser humano que vai usar o

produto. O que é natural para a Weleda? Ela, exceto no shampoo que tem uma

condição especial, em nenhum produto usa um conservante químico, um estabilizante

químico, um corante químico, um espessante químico, esse são produtos sintéticos,

ou aromatizantes sintéticos. Não, a Weleda usa em tudo substâncias naturais. "

o conceito de químico não utilizado como oposto de natural: "- Os produtos são

feitos de substância químicas, ar é químico, água é químico."

Conservantes

o uso de conservante é dispensado porque as condições de fabricação e

concentração de ativos garantem a microbiologia do produto. Mas isso estabelece uma

limitação para a comercialização em lugares de clima mais quente como o Nordeste

brasileiro. Também exige um consumidor mais esclarecido e propenso a aceitar

alterações do seu produto como a perda do cheiro e a mudança de cor. " - A Weleda

dispensa conservantes porque seu produto é fabricado em condições tais que a

microbiologia dele é garantida, ou seja é um produto que não tempossibilidade de se

deteriorar antes dofim do prazo de validade, a não ser que seja submetido a condições

adversas. São produtos muito concentrados, porque quanto mais você dilui o produto

mais possibilidade você tem de enfraquecer essa substância . A presença da água

permite criação de fungos, os produtos aqui são concentradissimos. A própria

concentração já impede, digamos, que ele se desentabilize, ou perca sua condição

natural. A Weleda não utiliza corante de espécie alguma, as cores dos produtos são as

cores que resultam da substância, tem essa cor mesmo. E não usam nenhum tipo de

perfume, de maneira nenhuma, usa o aroma que as substâncias têm. Os aromas são

obtidos dos óleos essenciais utilizados. A Weleda usa óleos essenciaispuros e não óleos

essenciais naturalizados também a indústria de essências consegue produzir essências

muito próximas do aroma natural. São imitações do natural. A Weleda não usa. A

Weleda usa óleos essenciais

A postura da empresa no mercado, mais próxima de uma filosofia, determina a

questão de como comercializar um produto com restrições dada a sua composição: "-

Eu tenho impressão que é muito dijici/ para uma empresa que se co/oca no mundo de

uma maneira comercial e eminentemente lucrativa de abrir mão do estabilizante, do
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conservante mesmo óleos essenciais porque que muito mais barato usar uma

fragrância sintetizada que umafragrância destilada de uma substância uma planta de

uma flor natural. Custa muito caro. " O custo alto pode inviabilizar um produto ou

deixá-lo inacessível a boa parte dos consumidores: -: A parte mais cara de todas as
Weledas é o estoque de óleos essenciais".

Testes em Animais

Os testes dos produtos são realizados nos próprios funcionários e voluntários,

não utilizando testes em animais. Segundo eles não há necessidade ou perigo pois são

substâncias utilizadas e conhecidas há anos.: "- Demora anos, a Weleda para mudar

umafórmula demora anos. Testes e testes. A Weleda não testa produtos em animais.

Durante o desenvolvimento, uma vez que o produto está em fase de teste, os próprios

farmacêuticos e técnicos que continuam desenvolvendo, eles testam em si próprios os

produtos e depois testam em um grupo de funcionários que são voluntários, que

desejam isso. E depois, sempre acompanhado por médicos, e depois é testado num

universo de consumidores que são voluntários também. Isso sempre acompanhado,

monitorado por médicos e a gente não tem tido problema , esses produtos não são

novos. A Weleda não utiliza por exemplo nenhuma substância que está sendo

desenvolvida, de última geração, um ácido não-sei-o-que, a cosmética evolui muito,

tem todos os dias uma novidade e a Weleda não consegue acompanhar essas

novidades, mesmo porque não precisa do ponto de vista dela. Ela recorre ao fato que

as substâncias disponíveis e estudadas há muitos e muitos anos, muitas delas até

muitos séculos, são absolutamente suficientes para se produzir um cosmético

saudável para o ser humano. A Rosa, Calêndula, Arnica, bétula a Íris Germânica,

enfim: plantas quejá são mais que estudas e as propriedades delas são conhecidissimas

fazem parte de todos os compêndios especialmente em países desenvolvidos onde se

estuda profundamente essa questão das plantas. É muito tranqüila essa situação, os

produtos são inócuos sob o ponto de vista de irritabilidade. Como a Weleda é um

laboratório também farmacêutico, e produz basicamente produtos para terapias de

base homeopáticas, tem um know-how desenvolvido em 80 anos sobre a maneira como

você identifica as plantas adequadas para cada circunstância. Então mesmo nos

cosméticos, as substâncias das plantas são encolhidas com base nessas carateristicas
farmacêuticas das plantas. "
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Embalagens

o propósito básico da embalagem é o acondicionamento e proteção do produto.

Aparentemente essas podem parecer supérfluas como um tubo de pasta de dente

envolvido por um cartucho mas existe um motivo prático por trás. Magano afirmou que:

"- Na Europa existe a preocupação de se limitar as embalagens ao mínimo necessário.

Alguns questionam a Weleda porque ela usa muito cartucho. Mas como tem uma

bisnaga de alumínio frágil dentro, elas têm que vir dentro do cartucho. Isso é feito pela

preservação do produto. Quando o frasco é colorido, ele é assim pela preservação do

produto. A bisnaga de alumínio tem que ser de alumínio (que é sintético) revestido por

dentro com um filtro especial, por quê não pode ser de plástico? Não pode ser de

plástico porque não tem conservante. Se usa muito plástico mas você aperta, sai o

produto, na hora que você solta, o plástico tende a retomar a sua forma e suga ar; e com

esse ar vem microorganismos que vão contaminar o produto. E o próprio ar, o oxigênio

que o produto vai precisar para se reproduzir... Então, por isso, não bisnaga de plástico,

mas bisnagas de alumínio onde você aperta Sai o produto e não entra ar só produto e

você precisa de um invólucro para proteger o alumínio. A Weleda conseguiu reduzir

bastante as embalagens nestes últimos 10 anos e não só nos cosméticos."

Magano compara a preocupação com as embalagens de embarque ou coletivas

no exterior e no Brasil: "- Isso varia muito de lugar para lugar. Aqui no Brasil não

temos uma caixa especifica. Na Alemanha tem uma embalagem de papel ondulado para

20 unidades, muito bem bolada porque tem uns buracos em cima. Você monta opalet e

depois não precisa prender opalet. Elas se tomam .fixas no palet que não precisa fazer

um shrink' 24 em volta. Na Argentina alguns shampoos vem 'shrinkados' em meia dúzia.

E depois, na Alemanha, existem promoções onde existem kits para presente, mas isso é

comprado pelo consumidor. "

Inovações e legislação

A Weleda não encontra problemas para registrar seus produtos cosméticos uma

vez que "Todos os cosméticos que produzimos são fabricados em todos o mundo. A

Weleda tem fábrica nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile, na Europa inteira,

Nova Zelândia, Austrália, Japão. São produtos bastante aceitos, eles se enquadram nas

124 Plástico termoencolhível muito utilizado para embalagens de produtos.
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legislações dos países em geral. No Brasil, não tivemos problemas, nós registramos

todos osprodutos sem dificuldade. O que existem mesmo são incompreensões. "

A referência de Ferreira à incompreensão propícia uma análise da dificuldade

das autoridades têm em compreender os produtos e linha de ação da empresa. Os

representantes do ministério perguntam: -: Não estáfaltando nada nesta formula?". A

razão é ilustrada por Ferreira com um exemplo: "- Nós temos um produto, por exemplo,

é um produto que é super simples. E é um dos nossos mais delicados, que um óleo à

base de amêndoa, camomila e calêndula. Dentro do produto você só tem Óleo de

Amêndoa, Óleo de Camomila e Óleo de Calêndula. Então, é simplesmente uma

combinação de óleos vegetaispuros, eles respondem : - "Escuta não estáfaltando nada

nessa fórmula? É só isso?" Ai tem que explicar. Claro - " Esse produto estraga?"

Estraga. Pega um produto desses e deixa no sol, aberto e tudo mais, é como comprar

uma alface. Se deixar uma alfacefora da geladeira estraga mais rápido. Mas para ser
natural tem que ser assim ".

É mais difícil para a Weleda inovar uma vez que o "naturalismo "proporciona

uma dinâmica não atrelada ao mercado: -: A Weleda não utiliza por exemplo

nenhuma substância que está sendo desenvolvida, de última geração, um ácido não-

sei-o-que, a cosmética evolui muito, tem todos os dias uma novidade e a Weleda não

consegue acompanhar essas novidades, mesmo porque não precisa do ponto de vista

dela. Ela recorre ao fato que as substâncias disponíveis e estudadas há muitos e

muitos anos, muitas delas até muitos séculos, são absolutamente suficientes para se
produzir um cosmético saudável para o ser humano

As inovações, sempre importantes no mercado de cosméticos, adquirem uma

perspectiva de aperfeiçoamento da Weleda. A renovação e atualização estão muito

ligadas a perenidade dos produtos: "- O que a Weleda quer são clientes fiéis e não

clientes de moda, tem que estar sempre lançando uma promessa nova. Essa linha nova

que você está vendo aí, de íris, há três anos estamos acompanhando o desenvolvimento

disso na Alemanha, na Suíça e na Suécia Na verdadeforam feitas algumas mudanças

de embalagens e uma poucas adequações de fórmula especialmente 110 leite de íris e

creme de íris. Isso demorou três anos e éo mesmo produto que é vendido há décadas e

vai continuar a ser vendido para toda vida. Enquanto existir a Weleda esses produtos
vão existir. "
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Reciclagem e poluição

A produção não é considerada poluente, segundo a empresa somente a limpeza

de equipamentos pode vir a ser danosa ao meio ambiente. Ferreira afirma que o tipo de

produção não gera muitos resíduos, "só a parte de lavagem ou a parte de higienizarão

de assepsia do laboratório. Tem que lavar o tempo todo . Usar substâncias que são

álcool. Na Europa se usa muito o vapor mas aqui não, muito pouco." O técnico

responsável, Magano, reitera: "- A produção na verdade é muito pouco poluente. As

matérias-primas por serem naturais são todas biodegradâveis; e quando se faz o

extrato de uma planta para fazer um cosmético sobra o bagaço da planta. Sobra um

material seco para fazer composto. Vai para nossa horta em São Roque para fazer

composto. A maior dificuldade em termos de poluição é a questão da limpeza dos

equipamentos, que gera muito pouco. Onde a gente tem algum material orgânico que

vai para o efluente. Vaipara o esgoto normal, às vezes as seções gordurosas elas então
.ficam retidas num coletor de gorduras. "

O material descartado na produção é reutilizado na adubação do solo, como

ressalta Ferreira: "- A gente procura separar tudo, os resíduos voltam todos para a

agricultura, depois temos áreas de cultivo próprias. Pelo menos 4 áreas diferentes em

função de clima e tipo de solo, então a gente consegue ter maior variedade possível de

plantas. Aqui todos os resíduos aqui justamente dos resíduos das próprias plantas são

orgânicos e ele voltam novamente para adubar o solo." Esse material descartado

durante a produção não consiste em um grande volume, segundo Magano: "- A perda é

muito pequena na verdade, a não ser o bagaço da planta; que é um subproduto que para

nós tem um valor porque é uma matéria-prima orgânica fibrosa, muito boa para ser

usada em composto. Normalmente a maior reciclada é aí nesse ponto, onde o bagaço

das plantas é usado no composto que vai se formar no solo para o plantio. De resto

existe um tratamento dos efluentes, ai é muito simples que é uma retenção de gorduras."

Há preocupação de utilizar embalagens recicláveis, e reduzi-las ao mínimo

necessário sem comprometer a conservação do produto. Os materiais a serem utilizados

nas embalagens são objetos de estudo na Europa e adaptados à legislação brasileira "-

Usamos vidro papel ou alumínio ou PET. Para aprovar o PET foram 5 anos de estudo

ou mais. O pessoal da Suíça é que cuida das embalagens, aprovaram quando tiveram

todas as garantias que é realmente reciclável, e até que tiveram todas as garantias que
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não interfere nas estabilidade do produto. Na Alemanha, não estão usando PEr, só na

Suíça, na França e nos outros países. A Alemanha ainda não entrou não linha de PET.

Usam o vidro. Por exemplo aqui no Brasil a Linha bebê tem que ser de plástico a lei

obriga isso. Todo material usado em banheiro tem que ser plástico: shampoo, loções

para banho. Porquepodem acontecer acidentes. A legislação brasileira exige isso. "

É interessante notar nesta frase que embora a empresa se preocupe com a

possibilidade do frasco ser reciclado, não aborda a questão da infra-estrutura necessária,

não há uma averiguação se a reciclagem é feita de fato.

A embalagem tem por objetivo, conforme Magano, o acondicionamento do

produto: "- A Weleda como um grupo tem preocupação com as embalagens, claro que

meramente no sentido de preservação do produto. Então a embalagem tem que ser

absolutamente inerte, de materiais nobres. Então a gente usa basicamente vidro nos

liquidos. Em alguns casos não é permitido mis usar vidro de país para país tem

situações diferentes. Aqui no Brasil produtos para banho e para crianças não se pode

usar vidro. Então se produto oplástico mais inerte, que atualmente é o PET muito mais
caro.

Não há nenhum programa para reaproveitar embalagens que estão nas mãos dos

consumidores, deixando essa tarefa ao encargo do poder público. Alguns consumidores

enviam as embalagens dos seus produtos para reciclagem, mas como a empresa não

dispõe de uma estrutura para isso então repassa para outros: "- Tem alguns

consumidores que devolvem. Às vezes eles tem pena de jogar fora e devolvem. Mas ai a

gente encaminha isso, quanto são quantidades maiores passa para outros lugares onde o

pessoal junta para reciclar. O custo aqui no Brasil de manejar esse material é muito

maior do que aquele que você vai receber por reciclar. Então é mais para uma

quantidade maior. Mas na Europa também não é feita pela própria Weleda.O que existe

é que dentro da própria empresa existe uma classificação do lixo: lixo orgânico, para
horta, vidro e papel."

Consumidor

O produto natural exige um consumidor mais esclarecido e propenso a aceitar

alterações do seu produto como a perda do cheiro e a mudança de cor. Ou seja, o

consumidor da Weleda está disposto a abrir mão de alguns conceitos dominantes no
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mercado: "- Muitas vezes os clientes compram óleo de rosas nosso, leite de rosa, e

passando alguns meses percebem que o aroma vai se perdendo. Vai se perdendo

porque o óleo essencial volatiliza, ali dentro ele não tem um estabilizante, não tem um

fixador. Não temos esse tipo de produtos na Weleda, um fixador para poder se render o

aroma. O aroma está ali como conseqüência da ação do próprio óleo essencial O óleo

essencial natural também acaba tendo unia ação anti-séptica. "

A Weleda conhece seu público por meio do recebimento de cartas e um

formulário que é enviado junto com o produto. Dessas informações concluiu-se que o

consumidor brasileiro da Weleda é composto basicamente por mulheres entre 25 e 50

anos, com filhos. As lojas também servem para aumentar a proximidade com o

consumidor. "- O público da Weleda em geral, que procura a Weleda, é mulher entre

25 e 50 anos. Geralmente ela tem filho, e geralmente ela pertence às classes mais

elevadas, com curso superior, enfim, pessoas que exercem algum tipo de atividade, não

somente a casa, mas atividades profissionais, paralelas. Nós recebemos dos

consumidores muitas cartas e todo produto da Weleda vai dentro um papelzinho e lá

tem um lugar para a pessoa preencher e devolver, se ela quer, muitas vezes, uma

amostra, ela pede, se quer fazer uma reclamação, uma sugestão... E a gente recebe

muitas cartas aqui e a gente tem um banco de dados e ali tem indicação dos dados dela

e tudo mais. A idade, sexo, profissão, filho e tal e tal. Então a gente percebe que isso é

bastante presente. Também nas nossas lojas. Nós temos 5 lojas próprias. Então é

possível dentro das nossas lojas a gente ver, perceber que tipo de público procura por

nós. Então a loja é muito mais uma garantia de que toda linha está à disposição, que é

uma linha muito extensa, e também é uma maneira que a gente tem de ouvir o próprio

consumidor e a gente aprende com ele para poder melhorar o produtos e corrigir erros

falhas e tudo mais. "

o conhecimento da marca é feito basicamente no exterior ou por meio da
antroposofia: -: ... já trouxeram essa informação do exterior ou já participaram de

alguma atividade ligada à antroposofia, já que a Weleda nasceu dentro do movimento

da antroposofia. Então ela tem essa proposta de que não aproximem dela por seus

instintos, mas por sua consciência, porque o produto tem essas caraterísticas, ou

porque eu sei que a Weleda é uma firma boa. Especialmente as pessoas que viajam

para a Europa, porque lá ela tem uma participação de mercado muito mais forte,

nasceu lá e é bastante conhecida.
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Segundo a Weleda, a principal característica do seu público é que fazem parte

da elite cultural. "- Nós estamos, infelizmente, diante da realidade brasileira, quer

dizer: num país onde existe uma massa, digamos, mal informada e mal formada por um

lado. E por outro, digamos, uma elite. Hoje no Brasil, existe uma elite cultural e uma

social, e as duas nem sempre estão lado a lado. Direi que a Weleda está muito mais

próxima da elite cultural do que da elite social no sentido econômico." Mas mesmo

assim, Ferreira, não considera que o esteja preparado para pagar um pouco mais pela

qualidade ambiental.

o consumidor não apresenta um comportamento padrão de consumo, mas um

entendimento diferente do uso de um produto. Se não possui esse entendimento começa

a aprender, conforme disse Ferreira: "Porque é todo um aprender das pessoas a lidar

com coisas naturais, a valorizar a substância, nós orientamos as pessoas quando

participamos de uma feira. Em certas épocas do ano, e esses produtos teriam que ser

vendidos quase do lado de uma orientação pedagógica. Nós não contratamos uma

mocinha bonita numa agência de propaganda, não colocamos uma agência de

modelos lá. São nossos farmacêuticos que vão para lá, para dizer para as pessoas

aquilo que a gente efetivamente é. "

Formas novas de consumo são ensinadas nas lojas ou diretamente pelos

farmacêuticos durante as ocasiões em que têm contato com o público, como as feiras: "-

... existe esse aspecto da pedagogia. Você tem que vender o produto e ao mesmo tempo

vender uma reeducação das pessoas em relação, porque isso também é ecológico.

Porque no momento em que você consome muito, você tem que produzir muito e

produzir isso significa movimentar a natureza. Então você pode consumir pouco. A

gente sempre diz: -" Olha, o produto é para ser usado pouco, não adianta você encher

a mão de creme, ou rosto, é jogar fora." Tem que acreditar na força da substância.

Entende? Usar pouquinho. Por que usar pouquinho? Para você criar consciência do

que está usando. Você pode consumir produtos melhores em quantidades menores. E

nem por isso você interrompe o processo econômico porque você vai simplesmente

remunerar mais a cadeia do cultivo, e aí você tem que ter uma qualidade, digamos,

melhor. "

o número de consumidores é considerado pequeno mas exigente. =, Nós temos

um centro de atendimento ao consumidor razoavelmente eficiente. Nós temos poucos
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consumidores infelizmente. Nós temos uma metodologia implantada de

acompanhamento, uma metodologia dirigida. As vezes o próprio médico, chefe de

departamento médico-científico fala com o consumidor. Ou as farmacêuticas.
Felizmente recebemos mais elogios que outras coisas. "

Comunicação

A missão da comunicação da Weleda no Brasil é divulgar sua existência e a

possibilidade de se encontrar esse tipo de produtos. O conteúdo das suas mensagens é

de cunho institucional: -: No Brasil estamos trabalhando muito nisso, no sentido de

permitir que as pessoas que estão realmente buscando esse tipo de produto possam

encontrar. A Weleda ainda está muito presa numa tentativa de fazer uma mensagem
institucional "

A mensagem institucional valoriza a saúde natural, e acaba abordando a filosofia

antroposófica "- Não que se queria ser assim, mas acabam sendo assim por uma,

digamos, até por uma certa incapacidade de se abordar as coisas objetivamente. Não

adianta usar só um creme natural na criança se você. usa uma série de outros

produtos que naturalmente não contribuem para saúde do bebê. Então a gente tem até

uma certa dificuldade, incapacidade de sair dessa coisa maisfilosófica. "

A base do argumento contra os produtos sintéticos é que: -: Nosso organismo

reage a essas substâncias como pode. Ou seja nosso sistema imunológico tem tarefa

bastante dobrada quando a gente ingere ou se submete a uma substância sintética.

Porque o sintético é uma coisa estranha ao organismo, se é estranho o sistema

imunológico reage. As autoridades, enfim, o conceito é de que as substâncias são tão

residuais que não fazem mal à saúde. Então tá, não fazem no primeiro momento, mas

a gente sabe que resíduos são resíduos e elesficam se acumulando ao longo de 30, 40

e 50 anos e isso certamente deve trazer conseqüência, é dificil se apurar. Ninguémfaz

um estudo clinico para acompanhar um grupo de pessoas durante 40, 50 anos. Analisa

durante alguns meses, se não der nenhuma reação, depois de alguns meses o produto
está aprovado. "

Ferreira reconhece a dificuldade de se trabalhar com essa filosofia no mercado

de cosméticos que valoriza muito as embalagens e o trabalho na mídia. : "- Agora como

estamos fazendo? Com nossos parcos recursos? As coisas mais importantes no
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consumidores infelizmente. Nós temos uma metodologia implantada de

acompanhamento, uma metodologia dirigida. As vezes o próprio médico, chefe de

departamento médico-científico fala com o consumidor. Ou as farmacêuticas.
Felizmente recebemos mais elogios que outras coisas. "

Comunicação

A missão da comunicação da Weleda no Brasil é divulgar sua existência e a

possibilidade de se encontrar esse tipo de produtos. O conteúdo das suas mensagens é

de cunho institucional: -: No Brasil estamos trabalhando muito nisso, no sentido de

permitir que as pessoas que estão realmente buscando esse tipo de produto possam

encontrar. A Weleda ainda está muito presa numa tentativa de fazer uma mensagem
institucional "

A mensagem institucional valoriza a saúde natural, e acaba abordando a filosofia

antroposófica "- Não que se queria ser assim, mas acabam sendo assim por uma,

digamos, até por uma certa incapacidade de se abordar as coisas objetivamente. Não

adianta usar só um creme natural na criança se você usa uma série de outros

produtos que naturalmente não contribuem para saúde do bebê. Então a gente tem até

uma certa dificuldade, incapacidade de sair dessa coisa maisfilosófica. "

A base do argumento contra os produtos sintéticos é que: -: Nosso organismo

reage a essas substâncias como pode. Ou seja nosso sistema imunológico tem tarefa

bastante dobrada quando a gente ingere ou se submete a uma substância sintética.

Porque o sintético é uma coisa estranha ao organismo, se é estranho o sistema

imunológico reage. As autoridades, enfim, o conceito é de que as substâncias são tão

residuais que não fazem mal à saúde. Então tá, não fazem no primeiro momento, mas

a gente sabe que resíduos são resíduos e elesficam se acumulando ao longo de 30, 40

e 50 anos e isso certamente deve trazer conseqüência, é diftcil se apurar. Ninguémfaz

um estudo clinico para acompanhar um grupo de pessoas durante 40, 50 anos. Analisa

durante alguns meses, se não der nenhuma reação, depois de alguns meses o produto
está aprovado. "

Ferreira reconhece a dificuldade de se trabalhar com essa filosofia no mercado

de cosméticos que valoriza muito as embalagens e o trabalho na mídia. : "- Agora como

estamos fazendo? Com 110SS0S parcos recursos? As coisas mais importantes no
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marketing do cosmético são a verba para mídia e a embalagem. E são as duas coisas

onde a gente não tem como... não temos verba para mídia, não temos um embalagem

muito apelativa.

o veículo para a comunicação institucional são as feiras com distribuição de

amostras para os formadores de opinião: "- O que a gente faz é dar amostras para

pessoas formadoras de opinião: a gente promove workshops, palestras, encontros.

Estamos em universidades, promovemos bastante congressos de agricultura, congresso

de medicina homeopática, congresso de medicina natural, congresso de odontologia

mais ligados a homeopatia (que é um movimento que cresce bastante felizmente: os

produtos homeopáticos na odontologia). E a gente está trabalhando com esses

formadores de opiniãopara que eles possam conhecer, experimentar e aí recomendar o

produto. Estamos investindo 110SS0S recursos neles. E esses também têm que estar mais

abertos para uma mensagem mais natural, têm muitos deles que não estão muito

interessados nisso.... a gente dá amostrinhas, ou no caso de profissionais, a gente dá o

produto mesmo para eles usarem: uma esteticista, uma massagista. A Weleda ficou

muito conhecida no mundo dos massagistas. A gente tem um produto que é o óleo de

bétula para a massagem, óleo de arnica, e eles adoram esse produto, porque eles

percebem o resultados nos pacientes e neles próprios. E é o produto mais antigo da

Weleda 110 Brasil e em alguns países, como na França, é, disparado, o mais vendido: os

óleos para massagem da Weleda."

Uma diferença cultural no tipo de trabalho no Brasil e na Alemanha é ilustrada

pela forma como se trabalha a distribuição não gratuita de amostras e sacolas. Na

Alemanha "- Tem amostrinha, mas é vendido, não é dado. Não tinham sacolas para o

consumidor nem para vender. O consumidor tem essa consciência de não gerar lixo em

excesso.

Ferreira considera que existe uma moda de se falar em produtos naturais e

ecologia, isso é usado mercadologicamente e ou fanaticamente. Sob esse ponto de vista,

a Kolynos, por exemplo, teria uma relação puramente mercadológica ao doar renda

para a Fundação Mata Atlântica, desconsiderando sua formulação. Ao contrário do

Boticário, que possui uma imagem forte reforçada pela existência da Fundação O

Boticário de Proteção à Natureza. "- Creme dental Herbal da Sorriso não é bem

concorrente. Parte da sua renda vai para Mata Atlântica. A ação deles em relação à
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doação não tem muito a ver com a fórmula do produto que tem aqui. Uma empresa

que realmente tem a convicção do que está fazendo que impregna toda a empresa,

desde da origem da empresa ou é um apelo que surgiu num determinado momento. De

repente está na moda falar que é natural, tá na moda de falar sobre ecologia. Temos

os dois lados: uma parcela de pessoas que se utilizam disso mercadologicamente e

outra parcela que se utiliza disso religiosamente ou fanaticamente. Então precisa

perceber onde está o equilíbrio entre esses dois processos Eu acho que a Weleda

representa bastante isso. "

o futuro deste tipo de produto é visto positivamente: "- É uma coisa que está

crescendo tanto no mundo. Na Europa ocidental, na Alemanha 80% da população tem

preferência por produtos ditos naturais ou terapias alternativas. Nos Estados Unidos a

própria associação médica americana divulgou dados que 42% da população

americana se utiliza de medicinas alternativas. Se isso significa produtos naturais e

eles admitem que até 74% da população usam produtos e medicina alternativa em

paralelo com medicina convencional. Cada vez um número maior de pessoas está se

ligando com a necessidade de ter uma fruta sem agrotóxico, uma verdura sem

agrotóxico e imagino eu que um cosmético um pouco mais natural. Eu acho que essa é

uma tendência."

Concluindo, o termo natural incita confusões. O diretor se refere ao produto

como natural, mas ao mesmo tempo, ele mesmo concorda que não existe natural na

realidade. "você não pode dizer que um produto é natural. Natural seria pegar um

abacate do pé, amassar na mão, e passar no rosto. Então nem a Weleda diz que é

natural, a Weleda diz que seus produtos são isentos de:... isentos disso, disso, disso...

Entende? Porque não se pode dizer que um produto é natural Mas depois, em outro

momento, afirma que um produto " para ser natural tem que ser assim". Existe

portanto uma diferença entre o conceito vulgar de natural e o significado mais puro do

termo.

São tradicionais na exigência de um produto "natural", relevando fatores como

textura, cheiro ou cor. O fator mais importante é o compromisso com os princípios

básicos da filosofia. O produto natural é oposto ao sintético; é feito sem conservantes,

corantes e perfumes artificiais. Os produtos sintéticos não possuem a mesma energia
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que um produto natural porque são derivados do que chamam de um processo morto.

Um produto natural carrega consigo a energia da matéria original.

o grande diferencial da Weleda é sua postura baseada na filosofia, acima de

objetivos lucrativos e comerciais. Buscam ser socialmente responsáveis dentro de suas

limitações: "- Nós buscamos ser uma empresa socialmente responsável, claro dentro

no mundo econômico. Nós vivemos dentro de um mundo econômico, não vivemos num

mundo social, nem num mundo natural." Como bem definiu o diretor de marketing: As

coisas mais importantes no marketing do cosmético é a verba para mídia e a

embalagem, duas coisas que a Weleda não trabalha. As embalagens são tratadas

somente pela função de preservação do produto, e a comunicação se concentra em

propaganda institucional.

4.2.3 Sorriso Herbal

A Colgate foi fundada nos Estados Unidos em 1806. Apenas por volta de 1900

começoa a operar em outros países. Atualmente a empresa Colgate-Palmolive

vende seus produtos em cerca de 200 países com as marcas Colgate, Palmolive, Ajax,

Fab, Mennen , Hill's Science Diet e Hill's Prescription Diet.

A política da empresa é de oferecer produtos de alta qualidade e valor para o

cliente, atendendo suas necessidades de modo inovador. Também dizem ser sensíveis ao

meio ambiente, pretendendo atender "a missão do negócio sem danificar o delicado

mundo em que vivemos". 125 A visão da empresa é de ser a melhor empresa de produtos

de consumo global, e ser responsável como um contribui dor da comunidade global.

A Colgate adquiriu a Kolynos em 1995 da American Home Products. A Kolynos

era uma multinacional bem estabelecida no mundo com grandes participações de

mercado na América Latina, no Brasil era líder de mercado. 126

A Kolynos possuía uma participação mercado de 50% nos cremes dentais, junto

com a Colgate, as empresas somariam 73% do mercado. O Conselho Administrativo de

Defesa Econômica (CADE) instaurou a um processo alegando que a transação seria

125 Informações obtidas no site da empresa www.colgate.com (what we do, what we are)
126 www.colgate.comlpresslconews/Company_news2992216

http://www.colgate.com
http://www.colgate.comlpresslconews/Company_news2992216
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nociva à concorrência. 127 Foi somente em março de 1997 que o processo de compra no

Brasil foi autorizado pelo (CADE) mas com ressalvas.

o processo do CADE determinou que a ColgatelKolynos teria as seguintes

opções: retirar a marca Kolynos do mercado por quatro anos, licenciá-Ia para outro

fabricante por 20 anos ou vendê-Ia.

A escolha foi por suspender da marca Kolynos por 4 anos no mercado interno e

ceder ao mercado 20% da capacidade produtiva. Arisco, Rede Bom Preço, Sé

Supermercados foram empresas aprovadas pelo CADE para vender os cremes dentais

produzidos pela Kolynos. 128

Rueben Mark, Chairman e Chief Executive Officer da Colgate afirmou em

entrevista que: "Para continuar o crescimento da participação de mercado, nós

precisamos executar nossa melhor estratégia de propaganda e idéias simultaneamente
ao redor do mundo. " 129

Para substituir a marca Kolynos escolheu-se Sorriso, que é a tradução de

Kolynos do grego. O CADE acionou novamente a empresa por considerar cores e letras

da embalagem muito semelhantes à antiga, e as cores tiveram de ser modificadas. 130

O creme Sorriso Herbal já surgiu sob a marca Sorriso, em junho de 1997. A

identidade com a Mata Atlântica, de acordo com a empresa é dada pela formulação do

produto que contém 4 ervas camomila, sálvia, mirra e eucalipto. E também por sua

embalagem, cujo cartucho é produzido com 80% de papel reciclado.':"

A Kolynos ganhou o prêmio Desempenho Empresarial no grande ABC Paulista

em 1998 (municípios de São André, S. Bernanrdo e S. Caetano) pelo seu programa de

eliminação da fumaça preta de seus caminhões e de terceiros ao inspecioná-los na

portaria da fábrica por funcionários da Companhia de Saneamento Ambiental de São

Paulo- CETESB. Além disso operacionaliza programas internos de reciclagem de papel,

127 NICOLEIT A, Costabile Kolynos oferece produção para marca de terceiros. O Estado de S. Paulo 08
abr.1997.
COLGATE prepara projeto para retirar Kolynos do mercado. O Estado S. Paulo, 18 dez. 1996.
128 KOL YNOS deve fornecer creme dental para Arisco. Meio e Mensagem. 8 set.1997, p.15.
129 www.colgate.comlpress/conews/Company_News2981609
130 KOL YNOS deve fornecer creme dental para Arisco. Meio e Mensagem. 8 set.1997, p.15.
131 LIMA, Daniel (coord,) ; MARCOCCIA, Maria Luísa (org.) Vencedores. Santo André, Editora Livre
Mercado, 1998, p.153-157.

http://www.colgate.comlpress/conews/Company_News2981609
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plásticos e bisnagas de alumínio. Há reaproveitamento de boa parte dos 204 toneladas

de material de refugo gerado internamente por ano, além de vender outra parte.

4.2.3.1 Análise da entrevista

Origens e política da empresa

Neste produto deve-se abordar a perspectiva da oportunidade de mercado e

política da empresa. Segundo a entrevista, o produto apresenta um apelo ecológico

devido à contribuição de recursos para as atividades de preservação da Fundação SOS

Mata Atlântica. Houve então uma sinergia entre a composição do produto que utiliza

extratos naturais e a doação de recursos. Isso fica ilustrado pela frase: "- Nós

consideramos que tem um apelo ecológico devido à contribuição efetiva de recursos
que destinamos a atividades depreservação da Mata Atlântica. "

o montante desses recursos anunciados é da ordem de 2% das vendas líquidas.

De outubro de 1997 até junho de 1998 foram destinados aproximadamente R$ 200 000

para a fundação SOS Mata Atlântica, que utilizou os recursos para reestruturar uma

parte do sistemas de informação e montar esse sistema de bancos de dados sobre áreas

devastadas. Os planos para o ano de 1999 são de destinar verbas para preservação de

parques, viveiros.

Dado o grande porte, a Kolynos pode impor medidas relativas ao meio ambiente

aos seus fornecedores, como a regulagem dos caminhões. Mas há indícios que não há

em funcionamento uma auditoria ecológica na empresa, uma vez que o entrevistado

afirmou ao ser perguntado sobre a existência desse tipo de auditoria; "- Existe mas não

sei bem como funciona". Além disso, desconhecia qualquer tipo de relação de metas

ambientais "- Aqui no escritório não, na fábrica talvez." Apesar de a empresa ser

premiada por seu programa anti-poluição, aparentemente esse aspecto ambiental fica

restrito à fábrica e não faz parte da cultura da empresa.

Os Produtos

A origem da idéia de usar esses componentes foi baseada em "referências de

alguns produtos internacionais que usam ervas na suaformulação e depois desenvolver
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um produto especificamente no Brasil. Ou seja a idéia foi desenvolver um produto no

Brasil de acordo com idéias que já havia no exterior.

A combinação de ervas surgiu: "depois de muita pesquisa de mercado chegou-se

a essa combinação de ervas. Numa discussão, surgiu oportunidade com a Fundação

SOS Mata Atlântica, porque a gente tem um produto que contém ervas na formulação

como se fosse um apelo natural. Tendo esse apelo natural/herbal nós procuramos um

apelo ecolágtco/ftnanceiro para esse produto. Havia uma sinergia com a própria

proposição do produto, quer dizer o produto foi buscar na natureza ervas na sua

composição, temos extratos naturais, e em contrapartida apoia a natureza.

Na visão da empresa, o produto apresenta relação com a natureza, pois "não é

como outro produto que não tem nenhuma relação direta com a natureza, esse tem. Ele

já teria só pela suaformulação. E tem mais ainda porque parte dos seus recursos são
destinados àpreservação da natureza. "

A dificuldade de assimilação do conceito de natural é grande mesmo por uma

pessoa que lida diariamente com o produto: "- O extrato natural é retirado, por

exemplo, um óleo de camomila. Como vou explicar... Eles são considerados

ingredientes naturais, por exemplo, erva-doce, hortelã, melissa, caso de uma das

variantes, quer dizer, a gentefoi buscar na natureza esses ingredientes."

Embora o folheto promocional prometa "proteção natural" ( vide a Figura 14 -

Folheto Promocional Sorriso Herbal), a empresa afirma também que" Não é um produto

totalmente natural. Estou dizendo que alguns dos ingredientes são de origem natural.

Os extratos são de origem natural. Não é uma composição química que gerou isso não

é um corante, a combinação, tem um ingrediente natural. "

O que distingue esse Sorriso Herbal de um outro produto é o sabor exclusivo, em

"nenhum lugar do mundo pode-se achar esse produto porque é uma combinação

exclusiva, feita e pesquisada no Brasil. Foi visto o que os brasileiros gostavam, que

ervas que valorizavam, por quê, qual a função dessas ervas o que significa para eles.

Chegou-se a umproduto e hoje temos 3 variações dele. Cada um com um sabor muito
diferente de outro ".
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Embalagem

Quando desenvolvendo a embalagem tiveram preocupação com meio ambiente:

"- Tanto que essa embalagem ten um cartucho de papel reciclado, 100% reciclado. É

uma preocupação constante, estamos sempre procurando fornecedores que trabalhem

algum novo material ou reciclado. Mas embalagem é feita com papel reciclado."

Exposto dessa forma, tudo indica que a preocupação com a embalagem mais correta,

ecologicamente falando, se restringe a utilizar-se de papel reciclado.

A face lateral da embalagem do produto (Figura 12 - Embalagem Creme Dental

Sorriso Herbal) expõe a devastação da Mata Atlântica, e oferece filiação com a Fundação

SOS Mata Atlântica, e informa que uma porcentagem da venda é destinada à mesma.

Na face inferior apresenta as ervas utilizadas na composição.

Figura 12 - Embalagem Creme Dental Sorriso Herbal
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Inovação e legislação

A empresa considerou que: "- Foi uma inovação no mercado. Não havia um

segmento que nós pudéssemos encaixá-lo. Ficou sozinho, todo posicionamento foi de

preço basicamente, qual seria o preço justo em relação aos outros produtos que nós

temos. Nós quisemos colocar que é um produto inovador que tem uma combinação de

ervas exclusivas e sabor exclusivo." O futuro de um produto como esse no mercado é "-

Um futuro promissor, porque a gente tem cada vez menos florestas e é uma

preocupação cada vez maior. "
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Margionte, Gerente de Produto entrevistado, afirmou que não havia concorrentes

com esse apelo no mercado. Contudo, a Elida Gibbs do grupo Unilever comercializa no

mercado o creme dental Gessy Cristal Com Juá e Cálcio (Figura 13 - Embalagem do

Creme Dental Gessy Cristal), apoiando o projeto "Verde é Vida" desenvolvido pelo

Ibama. Esse projeto visa colaborar com a preservação da Mata Atlântica por meio da

promoção de alternativas de subsistência para os moradores do Vale do Ribeira, ao

capacitá-los para o trabalho coletivo com plantas medicinais. Artigo publicado na

revista Marketing':" relata o surgimento desse produto como um resultado de uma

pesquisa de marketing: "- Aproveitando o costume popular da região do nordeste de

usar raspa do juazeiro na higiene dos dentes, a empresa descobriu, baseada em

estudos, que os troncos e galhos da árvore são ricos em saponina." A Gerente de

Produtos Ivana Cunha afirma: =, A partir dessa comprovação, realizamos pesquisas

qualitativas e quantitativas para saber a constância e credibilidade do ingrediente.

Utilizamos amostras da população de Fortaleza e São Paulo para criar um mix

nacional." Tudo indica que o apelo ecológico do produto não nasceu com o produto,

mas sim como resultado de uma oportunidade de mercado após o desenvolvimento do

produto como um argumento de venda extra.

Figura 13- Embalagem do Creme Dental Gessy Cristal

No tocante à legislação, não houve relatos de empecilhos.

132QUAL O segredo dessas fórmulas? Marketing, n"290mar.97, p..36-37
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Aparentemente trabalhar com um produto com esse tipo de apelo dá ao trabalho

um sentido diferente e instigante: "- É gratificante trabalhar com esse produto. Quanto

mais se está envolvido com a questão ecológica, mais você conhece, mais preocupado

você fica. Esse tem sido o papel do SOS Mata Atlântica: mostrar como era antes como

é hoje. Qual o impacto na vida de cada pessoa, o que acontece no sistema. "

Quanto mais se conhece, mais se comunica, se divulga a Fundação SOS Mata

Atlântica, maior será a preocupação ecológica de todos. Nós temos hoje na embalagem

o que era Mata Atlântica, o que é hoje. Até para educar um pouco as pessoas, a cada 4

minutos uma área igual a um campo de futebol é devastada na Mata Atlântica. Isso é

importante para sensibilizar as pessoas e tentar reverter isso."

Reciclagem e poluição

Quanto a etapa poluente no processo de fabricação, foi afirmado que a fábrica

tem programas ambientais grandes. Desde agosto de 1996 existe o projeto Arcor com

apoio da CETESB e da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, que visa controlar

as emissões de poluentes. Também se utilizam de programas internos de reciclagem de

papel, plástico e bisnagas de alumínio que são as principais matérias-primas. Em 1998

foi implantada uma tecnologia que permite reaproveitar parte ou boa parte de 2,4 mil

toneladas de material de refugo gerados internamente. Como o entrevistado afirmou: -

''A companhia é muito preocupada com a questão ambiental. E afinal de contas a

empresa é feita por seres humanos e todos precisam respirar, respeitar e entender que

isso é necessário ".

As bisnagas utilizadas nos cremes dentais que vão para o mercado não têm

acompanhamento se a reciclagem é feita ou não. A reciclagem fica dentro dos limites da

empresa, como se o que se passasse do lado de fora não fosse seu problema: "- Na

fábrica tem aquele processo de reciclagem. Evidente que o vai para o mercado é difícil

falar como vai ser feita a reciclagem assim como todos produtos. Se transformam em

lixo, é preciso entender como funciona um programa maior de reciclagem A parte que

fica com a gente tem um programa. "

Ao público não são oferecidas informações sobre os cuidados na produção,

reciclagem ou outra parte do ciclo de vida ambiental.

"
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Consumidor

o consumidor da Sorriso Herbal é jovem: "- ...de uma forma genérica de 18 a 35

anos. Esse é o público para comunicação, classes A, B, C."

o serviço de atendimento ao consumidor registrou elogios pela iniciativa, " -

Queixas ás vezes de ordem técnica: uma embalagem que está vazando, ou que abriu.

Isso num volume de produção altíssimo acontece mesmo. Mas não do produto, ou em

relação à comunicação. Ao contrário recebe muitos elogios. Usou gostou e .ficou mais

feliz aindaporque está ajudando a preservar o meio ambiente"

Na visão do entrevistado, o consumidor está preparado para pagar um pouco

mais para ter um lado ecológico: "- Com certeza. Aliás tenho aqui uma pesquisa do

IBOPE: 68% dos consumidores num universo de 2000 pessoas responderam que

preferem pagar mais para ter umproduto ecologicamente correto. Como é neste caso e

em outros do mercado. As principais preocupações dessa população, é uma pesquisa

do IBOPE de maio de 1998, o principal problema ambiental no Brasil é primeiro a

destruição da floresta, a poluição das águas, e a poluição do ar. São as três principais

maiores preocupações dos consumidores"

Existem outras pesquisas que dizem que os consumidores se propõem a pagar

mais mas na hora de concretizar a compra, nem sempre fazem o que falam. Mas no caso

deste produto não parece ser verdade: "- Pode ser, mas pelo resultado que nós temos

com esse produto a gente pode ter certeza que é um produto que caiu muito bem. As

pessoas gostam muito. Depois de experimentar também. Não adianta ter um apelo de

ecologicamente correto mas ser horrível. Tem que ter uma compreensão das coisas.

Nada acontece isoladamente. 'Neste caso, a postura do Creme Sorriso Herbal é oposta

da Weleda, que prefere manter o que chama de qualidade do produto natural.

Este creme dental foi lançado para ser 15% mais caro que um creme dental

normal, fora a variação de mercado.

Comunicação

A valorização na campanha de comunicação foi dada à composição do produto

"- Primeiro as caraterísticas do produto, em termos de se comunicar como ele é

composto. Quais são as ervas, para se saber do que se está falando, e também que a

natureza é importante nessa linha de produto. Ou seja, ele está ligado na natureza. Na
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simbologia dizemos que a natureza tem um aspecto refrescante. Ela transmite uma

sensação repousante"

o aspecto político da comunicação foi lembrado: "Ele tem essa ligação maior

com a natureza, a destinação de recursos. Hoje époliticamente correto falar disso."

Isso leva a crer que houve mais o aproveitamento de uma oportunidade de mercado que

um interesse ambiental propriamente dito.

o folheto abaixo chama atenção para refrescância e proteção natural de um lado

e do outro para as ervas da composição junto com a doação de parte da receita.

Figura 14 - Folheto Promocional Sorriso Herbal
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Em suma, há indicações que um produto, para ter uma imagem verde para o

consumidor deve apresentar matérias-primas de origem natural. Aparentemente o

cuidado com a preservação do meio ambiente durante a produção simplesmente não é

suficientemente para relacionar o produto com a natureza.

o entrevistado não soube informar a respeito de testes em animais ou

conservantes. Esta informação foi solicitada, mas infelizmente não foi possível obtê-la.

É uma empresa poderosa no setor, que pode arcar com os riscos da exploração

de um mercado de retomo incerto. Caso o nicho de mercado se revele lucrativo, novos
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produtos serão lançados. Caso contrário serão retirados do mercado. Existe uma

dualidade inexplicada, porque a empresa se preocupa em estabelecer critérios verdes a

ponto de ganhar um prêmio, mas não divulga claramente seu nível de
comprometimento.

4.2.4 Natura

A Natura!" é uma empresa nacional de origem familiar, a atual estrutura de

capital está dividida da seguinte forma: os presidentes Guilherme Peirão Leal, Pedro

Luiz Passos e Antonio Luiz Seabra detém respectivamente 36%, 9% 37,5% das ações e

o restante está nas mãos de dois funcionários.

A empresa foi criada em 1969 como um pequeno laboratório, e depois foi aberta

uma lojinha. Era uma espécie de boutique de luxo do que vendia cremes e loções

divulgando um conteúdo naturalista. O crescimento maior começou na década de 70

quando se optou pelo sistema de distribuição de venda direta, chamando suas

revendedoras de consultoras. Atualmente contam com aproximadamente 160 000

consultoras oferecendo os produtos a cerca de 3 milhões de clientes por mês em todo o
país.

Em 1998 a Natura foi eleita a melhor empresa do ano, e a terceira entre as

empresas do setor de higiene e limpeza, vencendo a multinacional L'Oréal, a segunda

colocada no setor de higiene e limpeza. Esse prêmio é concedido pela revista Exame,

que também define em seu relatório "Maiores e Melhores" um ranking entre as 500

maiores empresas. A Natura veio crescendo desde 1992, quando nem constava no
ranking, até 1997 quando atingiu a posição n.o 108.

Diversas personalidades como Adernar Serodio (ex-presidente da Avon) e Luis

Felix Cavallari, superintendente da área de análise de investimentos do Unibanco

recomendaram a entrada de sócios estrangeiros para vencer ao desafio da globalização.

O programa de internacionalização da Natura consistiu em ampliar a rede de consultoras

para outros países da ~érica Latina e em uma fracassada tentativa em 1986 de lançar a

marca de cosméticos Númina no mercado americano. Existem muitas especulações se a
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Natura será adquirida por uma multinacional no futuro ou conseguirá se desenvolver
sozinha.

Em 1997 houve 108 lançamentos, seguindo a necessidade do setor por novos

produtos. A comunicação da empresa procurou dar ênfase na veracidade da

comunicação, chamada por eles "Compromisso com a verdade".

A administração patrocina projetos educacionais e sociais na comunidade onde
está localizada.

4.2.4.1 Análise das entrevistas

Política da empresa

Política de meio ambiente está sendo implantada e com isso há intenção de se

começar a trabalhar dentro do conceito de ciclo de vida do produto: "- A gente vai

começar agora o ciclo de vida. Estamos definindo a política de meio ambiente, e agora

que a gente está tentandofechar isso ai Tanto com osfornecedores de matéria-prima,

como outros fornecedores, como de equipamentos. Todos eles vão ter uma certificação

e controlar. Mas e um pouco complicado, você vai ter que entrar em coisas que as

empresas não gostam defalar. A gente que controlar quanto de água que eles geram ,

o impacto deles na confecção de matéria-prima no ambiente, mas esse é um processo
muito longo. "

Rinaldi aponta uma evolução de como a abordagem de desenvolvimento de

produtos era feita no passado e no presente: "- Ninguém se preocupava muito com essa

parte de meio ambiente. Era uma coisa meio superficial, hoje em dia a gente vê com

certeza uma influência do mercado internacional, das próprias restrições que se tem lá

fora. Tudo isso para o Brasil vem sempre depois. Agora sim eu acredito que as pessoas

se preocupam mais em não fazer testes em ratinhos e coelhinhos. Mas tudo isso está

sendo muito gradativo. A gente está sempre na onda do que acontece lá fora, como

tudo. Mas a diferença é grande do que sefazia antes. "

133 Dados da empresa extraídos do arquivo da revista Exame disponível por meio do provedor uol.com.br.
As resportagens utilizadas fora: NETZ, Clayton Cosméticos. Até ainda a Natura consegue ir. Exame,IO
set. 1997; BLECHER, Nelson Excelência Perfumada. Exame, Oljul.1998.
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Ainda não existe algum tipo de auditoria ambiental: "- Ainda não nós vamos

colocar juntamente com processo da política.

Os Produtos

o conceito de natural da Natura, segundo Rinaldi "- ... seriam produtos que você
poderia retirar da natureza. "

Na aquisição de matéria-prima há preocupação com os aspectos SOCiaiSque

envolvem a produção da mesma, mas nem tanto com os aspectos ecológicos: "- A gente

tem só na área social. A gente não compra nada de ninguém que utiliza mão de obra

infantil. Na parte social sim , mas na ambiental não. A gente não vê se quem planta

babosa, colhe e replanta de novo para ter um cie/o renovável. Ainda não, mas vaifazer
parte do nosso estudo."

A empresa considera seus produtos ecológicos, mas não naturais: "- Sim, tem

produtos ecológicos. Quanto a naturais, a Natura ainda está desenvolvendo. É algo

que está dentro dapolítica dela e vai atuar muito dentro disso. "

Produto ecológico seria aquele que usa embalagens de papel reciclado, utiliza-se

de refil para seus produtos, proporciona ao público um produto biodegradável.

Conforme afirma Rinaldi '<Produtos ecológicos sim porque as embalagens são de

papel e papelão reciclado. Além disso a Natura foi a primeira na utilização de refil.

Você compra uma vez só a embalagem e depois só compra o refil. E isso tem sido um

diferencial. Outra coisa muito polêmica são os testes em animais, ainda não existe

nada que substitua os testes em animais. A Natura prefere ainda continuar dentro de

um conceito correto de testar em animais do que entregar para o público um produto

que não tenha certeza que não vaifazer mal. Que é que se diz "Compromisso com a

verdade". Em cosmética compromisso com a verdade. Está sendo reduzido na medida

em que nos associamos a laboratórios, associações quefazem estes desenvolvimento de

testes em animais. Nós estamos sempre .procurando reduzir. Quanto à

biodegrabilidade, todos nossos shampoos são biodegradáveis. Foram feitos testes em

laboratórios e todos eles tem certificados de biodegrabilidade. Dentro do possível

estamosfazendo tudo para que tenhamos produtos ecologicamente corretos. O natural

ainda está sendo desenvolvido, todos nossos produtos estão tentando utilizar muita
matéria-prima daflora. "
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o gerente de Pesquisa e Desenvolvimento considera a dificuldade de se fabricar

um produto natural, e com isso, configura o uso da palavra natural como apelo com

pouco respaldo técnico. Além disso ressalta a complexidade infindável para definição

do produto como natural: "- Produto natural é muito difícil de existir: primeiro porque

essa classificação de produtos natural é muito grosseira. As vezes tenho lima loção de

limpeza que tem camomila efalo então que é um produto natural. Mas se é uma loção

de limpeza tem limafase oleosa e outra aquosa. Tem que saber a origem deles, se todos

tem origem vegetal efoi feita a extração bruta. Pode dizer que isso se assemelha muito

a natural. Agora não é natural, porque teve um liquido extrator; se não foi água, todos

os outros são derivados do petróleo. O álcool pode ser derivado da cana de açúcar,

então é um derivado vegetal; mas tem que saber procedência. Saber a origem das

coisas é importante para você tentar dizer ao máximo se aquilo é natural ou se aquilo

não é natural. Mesmo assim é uma palavra forte, que o consumidor quando vê, acha

que aquilo é natural . Natural é ir no quintal da sua casa e pegar a erva cidreira e

fazer o chá, isso se não tiver agrotóxico, daí já deixa de ser natural. A Natura já tem

um nome que lembra natural, então, era quase uma obrigação nossa ir o mais possível

para o lado vegetal e natural. Mais isso não é verdadeiro, não pode chegar numa

maneira tão natural 100% dos casos, porque em todas as formulações você tem um

preservante, que é um conservante. Isso não é natural. Minha formulação não é 100

%natural, e não é só a fórmula da Natura são todas do mercado. A Body Shop fala

isso, mas depende da legislação. A Body Shop mas é um caso que fala que são todos

naturais, mas pode ter certeza que não é. Ele teve que pegar um ácido derivado de

petróleo, a partir do tratamento que é dado não é mais um produto natural, mas um
produto sintético. "

Perguntado sobre o desenvolvimento de produtos privilegiando-se o uso de

extratos naturais, Matheus respondeu que:: "- Hoje a Natura é dividida em três áreas:

pele e maquiagem, cabelo e perfumaria. Dependendo da área, isso é quase obrigação.

A outra não é obrigação mas se puder... por exemplo: na perfumaria: se puder

trabalhar sempre com derivados vegetais ótimo. Se não puder paciência. Muitas vezes

eu não trabalho com derivado vegetais, sou obrigado a trabalhar com lima vaselina

líquida. Que é derivado do petróleo é um derivado animal é um fóssil. Não é vegetal.

Na área de pele sou meio que obrigado a procurar esse caminho porque faz parte do

know-how adquirido pelo mercado e não só pela Natura. Você tem matéria-prima
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derivada de animais, derivadas de vegetais, são de biotecnologia." Conclui-se que

existe uma orientação para privilegiar a matéria-prima vegetal no desenvolvimento de

produtos, neste sentido o natural é, na verdade, um sinônimo de vegetal.

Diferença do vegetal para a biotecnologia é que: "- O vegetal é uma coisa pura

e simples que eu posso fazer uma extração de uma planta. Por exemplo, aquela

plantinha; planto de modo correto, colher no momento certo, quando vou ter a maior

taxa de princípio ativo. Voupegar e fazer uma extração, seco em estufa, tem todo o

procedimento e depois com o líquido extrator seja propilenoglicol, água, ou álcool. Em

perculardo recebe um líquido, mais oprincípio ativo. Isso é uma maneira de falar que é

um derivado vegetal. A biotecnologia já é obtida por algo mais, uma pesquisa mais

aprofundada, com levedura ou toxinas, que para nós não é toxina. Faço extração junto

com outro composto e formo um terceiro. É alta tecnologia através de um organismo

vegetal, animal, não importa a fonte. Ele é reestruturado, retrabalhado, a ponto de

surgir um composto que é altamente eficaz e eficiente para o organismo humano. "

o sintético não pode ser considerado como inferior: =, Posso sintetizar uma

vitamina A no laboratório. No final vou ter vitamina A que é tão boa quanto, se tem

pureza pode ser até melhor. Até menos alergia, se eu tenho pureza no sintético, eu só

tenho a vitamina A. Se a minha metodologia de extração é por óleo, vou extrair

vitamina A e outros componentes também, que podem ser óleos essenciais. Não é o

cheiro que causa alergia, são os componentes químicos desse cheiro."

Indagado se a linha Botânica teria mais ingredientes naturais que outras,

Matheus respondeu que essa linha não possuía mais que as outras comparativamente,

mas tinha de fato um "espírito" diferente, pois os óleos essenciais tinham propriedades

outras. Com isso ressalta uma parte importante dentro da cosmética, constituída pelas

fragrâncias, suas propriedades específicas e como estão ligadas particularmente a uma

pessoa. A linha botânica "- era forte na parte de óleos essenciais, cheiro. Porque os

cheiros eram relaxantes, davam aquele poder de relaxamento para o cérebro, mas

também e tonificantepara os músculos e para a pele. São efeitos antagônicos, mas em

situações diferentes. São cheiros diferenciados, cheiro de laranja e meio Green, meio

cítrico. Essa linha deu certo. É uma técnica, área de estudo muito forte, que é a

aromacologia, alguns já chamam de aromaterapia. Tem uma diferença, muita gente

prefere chamar de aromaterapia porque a gente está estudando isso. Na aromaterapia
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estamos tratando com isso, estou dizendo que tem umafunção. O foco é diferente. Eu

particularmente acredito, ela realmente tem função. os cheiros te levam para outro

mundo. Se você usa éporque você se identifica com ele. Porque ele tefaz bem. Amanhã

te dou um presente, é umperfume, você abre, fala 'ah, que legal', gosta porque é um

frasco bonito, diferente, mas se na hora que vai passar você não gostou (homens

também), se o cheiro não é agradável, não se sente bem... Mas por que ela não se sente

bem? Quando você cheira aquilo, as informações estão no cérebro, é aquela coisa de

compatibilidade. Provavelmente aquilo não te faz muito bem. Provavelmente pessoas

que têm aquele cheiro não se relacionam com você. Você não fica muito perto porque

aquele cheiro não te agrada. O cheiro, óbvio, entra em contato com a pele do indivíduo

e pode sofrer algumas alterações. Isso é uma aromacologia estudo de aromas, estudo

do óleo essencial. E daí a linha Botânica começou a crescer para fluido de massagem,

óleo, gel esfoliante. Todos voltados para o banho, que é uma parte relaxante. Essa é

uma linha para ter tranqüilidade. Muitos massagistas acabam utilizando o fluido de

massagem da Botânica. Eu não diria que se comparar com outras linhas , sabonete

erva doce. O sabonete tem tensoativos, detergentes que são parecidos com os da linha

Simbios ou de outrasprodutos. Ofoco produto épuxar maispara o lado holístico. "

Questionado sobre a possibilidade de fabricar os produtos abdicando de

conservantes, Matheus respondeu que é possível mas não é amplamente utilizado

devido aos altos custos relacionados com o processo produtivo, semelhantes aos

utilizados na indústria farmacêutica. Portanto seria possível tecnicamente mas não

economicamente. É necessário para isso, além de uma linha de produção estéril,

também um sistema de embalagens e envase específicos e custosos. Utilizam-se de um

processo semi-estéril para a linha de produtos hipoalergênicos, mas usam as embalagens

necessárias: -: Os maiores elementos que causam alergia ou irritação na pele do

indivíduo são conservantes. Em primeiro estão as fragrâncias, depois os conservantes,

filtros solares, e por último o corante e os pigmentos. Estes são os quatro maiores

vilões em formulação. A maioria dos cosméticos tem algum cheiro, e é o primeiro a

causar alergia, depois os conservantes: 99% dos produtos cosméticos têm. Porque a

indústria cosmética não tem uma área estéril, eu precisaria de um frasco que não

entrasse ar, chamados air-less. Esses frascos são caríssimos. Vocêprecisa um linha de

envase específica, especializada para ele. E uma área de produção onde não entra

ninguém, para entrar a pessoa passa vários processo de esterilização, mudança de
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roupa até estar protegida. Equipamento a vácuo. A tecnologia é bem grande. As

próprias farmacêuticas usam a área estéril para os injetáveis. Nós temos que

equipamento que poderiam estar sendo usados nesta área, é o que chamamos de semi-

estéril, porque na hora do envase está em contato com o ar e o produto também. Abriu

está em contato com ar. Produtos com válvula também. Sai o produto, e entra ar; o

volume lá dentro continuava o mesmo. Existem frascos que o êmbolo vai sozinho, de

forma que o ar não entra, é outro sistema o air-Iess. Mas são frascos mais caros que

encarecem muito o sistema, o preço do produto. É questão de tempo. É caro mas

começa a ficar mais barato com a evolução. Daqui a alguns anos talvez as empresas

comecem a optar por ele porque também diminui o uso de matéria-prima, diminui o uso

de conservantes. Hoje não tem como diminuir. A legislação tem um limite máximo que

permite de conservantes dentro de uma formulação. A maioria da empresas visa para

esse limite máximo. Na nossa linha hipoalergênica tenho a metade da concentração

usual permitido dentro dos cosméticos. "

Testes em animais

A Natura efetua testes em animais porque não considera os testes in vitro ainda

suficientemente seguros. Isso fica comprovado pelas declarações de Rinaldi e Matheus.

respectivamente:

-: ainda não existe nada que substitua os testes em animais. A Natura prefere

ainda continuar dentro de um conceito correto de testar em animais do que entregar

para o público um produto que não tenha certeza que não vai fazer mal. "

«: É pró-forma, que antes de testar mim ser humano você teste em animais Eu

sou adepto de usar animais para este fim. Os teste im vitro não evoluiram o suficiente a

ponto de pegar o resultado do teste in vitro e testar no ser humano. Ainda não tem

condições. Os testes ainda não são reprodutiveis a ponto de se poder imaginar o que

vai acontecer com os seres humanos. Nos fazemos testes em animais quando

necessário. I.'

A busca pela eficiência na empresa, como explica Matheus, acaba por

demonstrar a preocupação em se evitarem testes desnecessários, ao relatar alguns

procedimentos administrativos: "- Temos um grupo aqui que se chama CSP Comitê de

Segurança -de Produto. Para todos os produtos que o pesquisador quer desenvolver
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vamos ver que produto é, e que tipo de testes tem que se fazer. Essa medida é até para

minimizar o período de testes. Tinha uma batelada de testes que tinham que ser feitos.

Por exemplo: contaminação no produto perfume. É zero, tem álcool lá dentro. "

Outra frase de Matheus denota que houve preocupação com o sofrimento dos

animais utilizados nos testes e justifica seu uso em biotérios':", distinguindo-os entre

aqueles considerados bons e ruins: "- Avaliando num global os biotérios, há muitos

biotérios teriam que ser extintos, fechados, porque maltratam os animais. Conheço

muitos biotérios que são 5 estrelas, provavelmente tem camundongo, coelhinho lá, que

é mais bem tratado que você. Envelhecem menos, têm menos stress, preocupação,

comem melhor, não tenha dúvida disso. Tem toda assistência técnica possível e até

alguém que te cuida. Lá, o cara é perfeito, porque adora fazer aquilo. É sempre ele que

trata dos animais, afala é a mesma. Existem testes que tem que abolir da literatura. De

injetação ocular de um detergente. O detergente irrita olho, tem detergentes mais

suaves, mas todos eles irritam. O que é a irritação dos olhos? A mucosa ocular que é

uma película. O tensoativo detergente, a palavra já diz: tensoativo, quebra a tensão

superficial, tanto da água como da mucosa. Se ele cair nessa região, a tendência é

quebrar essa mucosa, e o olho fica exposto. A tendência é olho ficar com o olho

vermelho e irritado. Se eu usar isso puro posso provocar cegueira no animal. Mas isso

não é o correto. Não se passa shampoo 110S olhos, a pessoa coloca na mão, .e depois no

cabelo molhado, dilui o produto. Sem contar que não tem 100% de tensoativo. Eu tenho

ele e um monte de outras matérias-primas e 110 mínimo 70, 80% de água. Então já vem

diluído, fora o chuveiro. Então não adianta eu pegar a matéria-prima, o tensoativo, e

jogar 110 olho do animal, daí realmente eu vou causar a cegueira no animal. Testes

errados feitos sem um padrão, ou com uma metodologia completamente mal

interpretada, que causam esse alvoroço. O problema desse tipo de propaganda que se

faz "Não irrita os olhos" é preocupante, Porque mesmo um detergente suave quebra

a tensão superficial se em contato com os olhos. Se cai no olho você vai lavar. Vai

lavando, dilui o produto. Você vai lavando, está retirando o produto. Esta mucosa é

reestabelecida em várias piscadas. E pára um pouco de arder e vai melhorando. Se

não arde seu organismo não entende nada agressivo. Você não vai lavar. E a

tendência é ir irritando com o tempo, especialmente em criança. É mais uma vez um

topo de propaganda que é feita para ganhar o consumidor. Você pode prejudicar o

134 Biotério é um viveiro de cobaias e outros animais empregados em experiência de laboratórios.
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consumidor em algum grau esse consumidor. O bebê não sabe dizer que está

incomodando, a tendência é irritar o olho cada vez mais. Isso não chega a causar

cegueira ou graves problemas oculares mas obviamente causam um probleminha; o

bebepode ficar irritadiço mais nervoso, come menos. Causa efeitos colaterais. "

Por outro lado, já que os fornecedores vendem matérias-primas reconhecidas e

testadas internacionalmente, pode-se questionar a necessidade da realização de testes no

Brasil. Os fornecedores são requisitados a apresentar os testes com animais: "- Todos

fornecedores de matéria-prima são obrigados a fazer quando a gente cadastra matéria-

prima aqui. Na maioria, constam no 'Cosmetic Bench International' mesmo que seja

produzida aqui, está dentro de uma escala de produção quefoi aprovada igual quefoi
dos Estados Unidos, Europa, e Japão. "

Inovações e legislação

A necessidade do mercado por novos produtos impulsiona o desenvolvimento de

produtos. E isso implica na realização de inúmeros testes: -: Em 1990 não tinha isso

bem padronizado e foi evoluindo. Antes levava dois anos para lançar produto, hoje

continuo levando 2 anos para fazer. Só que eu gasto muito mais tempo com testes de

comprovação do que defórmula. Eu otimizei chegar numafórmula, num sensorial mais

rápido, numa base agradável. Temos um setor de avaliação interno que faz isso

rapidamente. Posso fazer um produtos na bancada, e testar dia seguinte com pessoas

dafábrica ou escritório e dizem depois de dois dias se isso está legal ou não se hidrata

ou não hidrata. Isso otimiza e dá agilidade na formulação, sem contar a experiência

que acabafacilitando quefaça algo que não tenhaproblemas de instabilidade nofutura

que não vá estragar. Mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer muitos testes para

comprovar e isso demora muito tempo 3, 6 meses um ano para que eu possa comprovar
minha reivindicação. "

A legislação brasileira impõe limites ao que se considera cosméticos e o que

podem propor-se a fazer: "- ... existe uma legislação que não permite que se coloquem

as coisas de forma aleatória no rótulo, por mais que você tenha comprovação. Porque

a definição de um cosmético é um produto aplicado sobre a pele e que não tem

absorção intercutânea, ou seja, fica na superfície e não entra. Se eu falo de

envelhecimento, ou 'causa irritação ou alergia', são duas coisas diferentes. o produto
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penetrou. Isso não é cosmético. Pela legislação vigente no Brasil é uma área OTC135,

intermediária entre o cosméticos e o medicamento. Mas como essa área de OTC não é

regulamentada no Brasil é um área difícil. Difícil porque os importados vivem isso lá

fora; quando vempara o Brasil omitem alguns dados para se enquadrar na legislação.

Se compete com um cara que tem produtos de alta tecnologia e tem produtos fazendo

milagres. Você tem que ter a mesma coisa. " Essas frases ilustram como a concorrência

define um padrão competitivo que deve ser seguido pela indústria nacional.

Os produtos ecologicamente corretos são vistos favoravelmente, embora o preço

seja um obstáculo a ser transposto. Nas palavras de Rinaldi: -: Eu acho que vai ser o

produto dofuturo com certeza porque é um diferencial de mercado. Mas comofalamos

anteriormente também o consumidor não está preparado para gastar mais porque você

está usando uma determinada plantinha que demora tanto para extrair que o custo de

usar esta matéria-prima é tão grande que vai ter que repassar isso para o produto. Por

exemplo, os produtos da Aveda que são produtos ecologicamente corretos e são

extremamente caros. Aqui no Brasil não tem ainda, mas o pessoal que usa lá fora diz

que usa tão pouquinho que só em ocasiões especiais. No bolso ainda pesa muito. "

O desenvolvimento de um produto inovador é dificultado pela dificuldade das

pessoas dentro da empresa, mas de outra área que não seja pesquisa. Exemplificando

quem veio da área farmacêutica estuda e faz cursos para entender a administração, mas

pessoas com formação em administração demonstram resistência a mudanças: -: Não

fazem curso para entender, por exemplo, na parte de pele. Vocêfala em tecido cutâneo,

e a pessoa fica olhando e achando grego. A gente insistia. Quando começamos a falar

de radicais livres e envelhecimento, a empresa quase bateu aqui na gente. A gente usa o

termo: minha tia, minha avó não entende, não adianta colocar no mercado que não vai

vender. O consumidor, na sua maioria, é mais leigo, não éformado na sua área e não

está no dia a dia do seu projeto; então tem que colocar numa linguagem fácil e

acessível. Hoje é fácil, toda nossa equipe de vendas e consumidor sabe o que é

envelhecimento e radicais livres, podem não saber definir com jargões químicos, mas

não interessa, sabe que faz mal para pele isso já é o suficiente. No início foi uma

resistência do Marketing e da dir~toria da empresa. Oprimeiro que inova os outros vão

135 Over the Counter: produtos farmacêuticos vendidos através de varejistas sem prescrição médica.
TOFFLER. Betsy Ann e IMBER. Jane. Dictionary ofMarketing Terms, New York, Barron's Business
Guídes, 1994, p.385.
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atrás mais facilmente. Quando a L 'Oreal inovou no sentido de falar isso para o

mercado e para o produto dela o pessoal achou que tinham que fazer senão iam .ficar

atrasados. 'Mas lembra, a gente falou isso dois anos atrás'. " Há evidências que não é

somente o gap tecnológico entre empresas nacionais e estrangeiras que pode levar a

indústria brasileira a continuar como seguidora de inovações mais que inovadora de
produtos.

A relação produtos naturais e produtos verdes ou ecologicamente correto é

visualizada pelo Gerente de Desenvolvimento: =, Eu acho que tem começou bem nessa

época a parte de valorização dos produtos de origem vegetal. E logo em seguida

começou uma preocupação que nem todos estavam tendo. A Natura lança um produto a

cada dois dias, mas é mais fácil de fazer o planejamento. "

A implantação de uma mudança de cunho ambiental no sistema de

funcionamento da empresa é muito difícil. A resistência é manifestada de diversas

formas, mas aparentemente o departamento de marketing é o mais resistente a

mudanças que de fato influenciam o resultado do produto:

"- Aqui começamos com essa. Tudo que a gente queria fazer, desenvolver, tinha

que ser ecologicamente correto. Quando faço uma embalagem para que esta seja

ecologicamente correta todos materiais dessa embalagem tem que ser os mesmos.

Cartucho, frasco bula, etc .. Quando apresenta isso para o Marketing vão olhar e rir da

sua cara. Olha isso! Esse frasco ridículo, horrível isso não tem a cara da Natura. Cadê

o glamour, com esse preço! A Body Shop enfrentou isso, tanto que você vai lá,

pagando o preço, mas corta o sabonete na faca. É isso que ele vende. Essa imagem. O

marketing ou empresa quer falar isso, porque é uma coisa legal e está na moda falar

disso. mas a pratica, onde está a prática? na hora de ver... o consumidor não entende

bem disso, se a empresa fala bem disso ou escreve no frasco, você vai acreditar. É isso

que acontece Eu gosto, eu pago o preço, mas eles preservam a natureza: olha o que

eles escrevem. Eles são ecologicamente corretos. Mas você não sabe nem analisar que

o frasco dele, não tem nada a ver com a tampa e o rótulo, são materiais diferentes, e

não é ecologicamente correto. Recie/ável, eu achava que podia recie/ar, mas não. Eu

tenho que separar os materiais, se o meu frasco está escrito recie/ável, mas o rótulo é

de papel e o frasco de plástico não posso recie/ar. Jogo aonde? No tambor de plástico

011 papel. Poucos consumidores sabem disso. Posso dizer que me preocupo, que se você
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quiser reciclar você tem a chance." Depreende-se dessa frase que o glamour é mais

importante na ótica da empresa que a adoção de princípios ecologicamente corretos.

Reciclagem e poluição

A empresa não gera subprodutos poluidores, conforme Rinaldi: "- A indústria

cosmética não gera muitos subprodutos, como uma refinaria ou qualquer tipo de

indústria. A cosmética é como se fosse um grande laboratório que mistura tudo bate e

sai o produto então você não tem o subproduto. A gente polui muito pouco primeiro a

utilização de emissão atmosféricas que outras indústrias tem a cosmética não tem. Os

processos cosméticos não são de grande impacto, não tem problema com a poluição. O

que a gente gera é papel, papelão, plásticos das embalagens que é reciclâvel hoje. A

gente tenta desenvolver embalagens que são também recicláveis. "

A empresa não incentiva um programa específico para a reciclagem de suas

embalagens: "- O que a gente faz aqui na fábrica é separar tudo depois é feita a

reciclagem por terceiros, nada é reciclado aqui dentro. Eles não retomam para a

gente reaproveitar esse plástico reciclado. "

Já existe contudo um processo de reciclagem fechado: "- Algumas coisas aqui a

gente utiliza de reciclagem, por exemplo, o álcool que é utilizado para limpeza dos

equipamentos. Ele volta para a usina que redestila e volta para nós como álcool bom.

Esse ciclo para nós é um ciclo fechado. Que é o que a gente pretende fazer com tudo

que a gente gera aqui. A gente gera resíduo este é reprocessado e retoma para você

como matéria-prima. "

Comunicação

A legislação acaba impondo regras do que se pode abordar claramente na

comunicação do cosmético, em função do que considera um cosmético, ou seja:

produtos aplicados sobre a pele sem absorção intercutânea. Isso influencia não apenas

as embalagens, como a comunicação de todo produto. O que não pode ser escrito

claramente num rótulo pode ser escrito internamente

-: Foramfeitos muito mais testes do que está escrito lá. A empresa se preocupa

com isso. Outras empresas também. Por que se gastou dinheiro com isso, por quê não

se fala isso no rótulo ou não se faz propaganda com isso? A propaganda até a gente

faz. No rótulo não posso pôr. '.'
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... os importados vivem isso lá fora, quando vem para o Brasil omitem alguns

dados para se enquadrar na legislação e se compete com um cara que tem produtos de

alta tecnologia e tem produtos fazendo milagres. Você tem que ter a mesma coisa. A

gente faz todos testes para comprovar, mas o que a gente não pode fazer é a

propaganda ou pôr no rótulo. Pode ter o teste, mas não pode falar, a lei não permite .•
Eu falo na bulinha, que não é registrada, que ele aumenta a firmeza da pele

aumentando a produção fibras colagênicas e elásticas nofibroblastro; que é uma célula

que está na derme. A derme está lá embaixo, não está na epiderme. Isso é ore. Nos
Estados Unidos e Europa é diferente. "

A legislação de outros países também interferem na divulgação dos atributos dos

produtos: "- A legislação não atrapalha só aqui." " Nós tivemos que readaptar o

produto para ser permitido. Outro produto: a linha preventiva de celulite. Não é

tratamento porque é cosmético, mas não é medicamento. Então a gente diz que é

auxiliar. Essa linha é proibida na Argentina porque a palavra celulite é medica, não

cosmética; não é só a Natura, é o mercado inteiro que sofre. "

Uma função da tecnologia é fornecer um respaldo para novidades, que nem

sempre são realmente inovadoras. A moda se faz muito presente no mercado e na forma

como esse se desenvolve, e consequentemente, a sua comunicação:

-: A área cosmética é muito maquiagem. Maquiagem é moda. Maquiagem muda

sempre. Você usa uma cor de baton porque isso é moda, 'eu me identifico com essa

cor', mas se essa cor sair da moda você não vai mais encontrá-la no mercado. Você

pára de usar porque não vai achar, por mais que você goste, vai usar outra parecida,

próxima, mas não igual. Porque a moda muda de estação para estação, e as empresas

têm coleção de primavera/verão e outono/inverno. "

"O colágeno era super bom, top em 1980 até 1985. De 85 para 90 foi

questionado. Na entrada da década de 90 colágeno não era nada. Hoje o colágeno está

voltando com outro foco. Mais voltado para hidratação e até para ingestão em

cápsulas, nada que não tenha sido utilizado já no passado, já foi utilizado como isso,

mas as pessoas esquecem. E isso vai e volta vem com uma cara diferente, um jeito

diferente, uma cor diferente, isso é cosmética"
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"A tecnologia que as empresas buscam é para tentar suportar esses altos de

baixos, e fazer com que ela suba de degrau. O vira e volta da moda existe, mas ele está

sempre um degrau acima. Não usar o colágeno hoje falando a mesma coisa que falava

em 1985, porque a estudou e cresceu a tecnologia, posso falar uma coisa diferente.

Porque a ciência me mostra uma coisa diferente. Os antigos voltam com um sentido

diferente, com a evolução das coisas. Veja o ácido retinóico Já se sabia no século

passado. Ácido retinóico não pode ser usado nos cosméticos, só na área médica. JÍ.cido

glicólico pode. Voltando para o mais antigo, a Cleópatra usava ácido glicólico. Ela

usava leite de cabra, que tem ácido lático, que é um parecido com o glicólico, tem

função parecida. Isso quer dizer que as coisas vão e voltam. E então você tem novos

produtos, novos focos, mas a matéria-prima as vezes é a mesma, claro talvez mais pura

e com modos de fabricação mais evoluídos. "

o que a Natura realiza em termos de meio ambiente não é considerado suficiente

para suportar seu uso pelo marketing da empresa: -, Diferença a gente ainda não tem;

essa diferença ecológica para competitividade de mercado. Tanto que a gente não usa

isso. Ainda não dá para usar a parte de meio ambiente como marketing. "

A indústria de cosméticos se utiliza de alguns argumentos para a venda de

produtos que nem sempre são respaldados em termos técnicos, o que sugere a

fragilidade do consumidor em julgar a veracidade e confiabilidade dos apelos da
comunicação de toda a indústria:

"Não irrita os olhos" é preocupante. Porque mesmo um detergente suave

quebra a tensão superficial se em contato com os olhos. Se cai no olho você vai lavar.

Vai lavando, dilui o produto. Você vai lavando, está retirando o produto. Esta mucosa é

reestabelecida em várias piscadas. E pára um pouco de arder e vai melhorando. Se não

arde seu organismo não entende nada agressivo. Você não vai lavar. E a tendência é ir

irritando com o tempo, especialmente em criança. É mais uma vez um tipo de

propaganda que éfeita para ganhar o consumidor. "

"Tem gente que fala do shampoo que tem sal ou não tem sal. Que é para dar

viscosidade. Qualquer shampoo quando você fabrica é líquido, parece água . Se o

consumidor for pôr isso 110 banheiro, que parece água, espalha, ele diz que está

diluído, acha ruim. Para o consumidor, aquela viscosidade, consistência, dá riqueza;

dá concentração, parece que o produto é forte é concentrado. Na verdade a formula é
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a mesma só que se coloca cloreto de sódio, sal de cozinha. Muitas empresas dizem que

'não contem sal', ou 'sem sal', 'não contem cloreto de sódio' mas daí você olha no

rotulo dele e esta escrito lá nos ingredientes: lauril eter sulfato de sódio. O lauril eter

sulfato de sódio tem cloreto de sódio na formulação dele. Na fabricação do sulfatado

tem subprodutos. Na formação dessa reação de síntese, ele vai ter cloreto como

subproduto, tanto que essa matéria-prima vai ter uma viscosidadezinha que é dada pelo

teor de cloreto. Pode ser baixa, na verdade,fabricante de shampoo não está colocando

cloreto, mas a matéria-prima que ele está comprando tem." Para o consumidor,
enaltece. "

Aparentemente o mercado, as pessoas, quem fabrica e produz: "- acha que é

uma maneira correta de se falar. Eu vejo nisso mais o lado biológico de saúde, e não

acho uma maneira correta de se falar. Mas de qualquer maneira é o que se tem no
mercado. "

Os conhecimentos técnicos envolvidos são suficientes para não ser de fácil

compreensão por parte de um público mais leigo, todavia isso pode gerar

incredibilidade futura no consumidor, não apenas nos produtos, mas no marketing da

indústria.

Consumidor

O consumidor brasileiro não é visto, por Rinaldi, como preparado para pagar um

pouco mais por um produto ecologicamente correto: "- É muito difícil se você vai

avaliar hoje o consumidor. A gente vêpor nós. Você não escolhe umproduto porque lá

está escrito lá que é reciclado ou porque tem produtos naturais. Eu acho que o

brasileiro não tem essa consciência. "

O selo verde planejado pelo governo é visto como uma forma de incentivo e

educação para o consumidor: "- Na hora que isso vingar e sai propaganda em TV com

artistas, 'você privilegie empresa que tem esse selo verde!' Obviamente os

consumidores vão ver isso. Outra indústria que vai entrar nisso rapidinho: os

alimentos. 'Valorize o selo e tem um diferencial em cima das outras empresas '. E custa

dinheiro para se adequar. "

Concluindo, a Natura, na sua origem, se estabeleceu no nicho de mercado de

produtos naturais, cresceu e ganhou projeção nacional.
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o nome 'Natura' ajudou muito a ter a imagem da empresa associada à questão

ambiental, embora seus projetos tenham se aproximado mais do lado socialmente

responsável. A empresa começou um programa para implantar um sistema de gestão

ambiental, que ainda não está em funcionamento.

No tocante aos seus produtos, o uso de refiI pode ser tanto originado da

necessidade de vender um produto a um preço mais acessível como ser resultado de

uma proposta ambientalista. Quanto ao uso de matéria-prima, nota-se que o natural está

vinculado fortemente ao vegetal.

Testes em animais são solicitados, foi o único caso de empresa que fez distinção

entre o uso de animais para testes e seu uso com crueldade.

Também os efeitos da globalização podem ser detectados na preocupação de

competir com empresas estrangeiras detentoras de grande tecnologia, na complexidade

da indústria em anseios do consumidor que o tomam passível de manipulação.

Uma análise das entrevistas sob a ótica das teorias expostas nos capítulos

anteriores é feita a seguir.

4.3 Análise comparativa das entrevistas

Dado o caráter exploratório devemos tomar como indícios as conclusões

apresentadas abaixo. Cada empresa apresenta alguns traços caracteristicos refletindo sua

origem e formas diferentes de como consideram seus produtos como verdes.

Assim como aconteceu em outros países, pequenas empresas brasileiras, como

na época foram o Boticário e a Natura, começaram usando o verde como uma estratégia

competitiva de diferenciação para atuarem. Isso confirma os dizeres de Davis136
, que o

verde começou como uma estratégia competitiva de diferenciação das pequenas

empresas em relação às grandes corporações.

Existem outras empresas hoje seguidoras desse exemplo. Não há muitas

barreiras de entrada no mercado. As formulações de cosméticos são obtidas facilmente,

uma vez que são publicadas em revistas do setor e o processo de fabricação pode ser

razoavelmente simples. Existem diversos fornecedores de matéria-prima e com isso a

maior dificuldade deste mercado está na comercialização e no marketing.
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Coincidentemente cada uma das empresas entrevistadas disponibiliza seus

produtos num canal de vendas diferente, isso não foi proposital, uma mera coincidência.

A Natura optou pelo sistema de revendedoras e o Boticário pelo sistema de franquias,

ambos são em exemplo de sucesso. O Creme Sorriso Herbal é vendido no varejo e

atacado, enquanto a Weleda opera principalmente nas lojas de especialidades, que têm

como cracterística uma linha estreita de produtos com profundo sortimento. Vide o

exemplo da loja de produtos que não quis revender produtos da Weleda.137

A fusão da Kolynos/Colgate ilustra as diversas alusões à concentração do

capital!" em gigantescos aglomerados no setor. E também à incursão no espaço de

"ecologicamente correta por meio do natural", antes trabalhado por pequenas empresas.

As entrevistas enfatizaram uma comunicação típica de produtos com

posicionamento de alto impacto (high-touch) definido por Keegan, por produtos com

alto impacto no consumidor. Isso fica exposto quando os entrevistados afirmaram que

informações não são disponibilizadas na íntegra, mas resumidas em algo que o cliente

entenda facilmente e ao fazer isto valorizando mais a imagem que a informação.

Exemplificando "Nosso marketing consegue pegar nossa linguagem e colocar de uma

forma agradável", "Só que a aparência melhor, que é o que a pessoa busca, é a

expectativa interior de se ver melhor, de ter a coragem de se olhando melhor, ver a vida

melhor, e as pessoas enfrentando cara a cara os desafios" 139; ''A coisa mais importante

no marketing do cosmético é a verba para mídia e a embalagem+". A desvalorização

da informação precisa se verifica comparando os dizeres do folheto Sorriso Herbal

(Figura 14) - refrescãncia e proteção natural - com as frases da entrevista" Não é um

produto totalmente natural. Estou dizendo que alguns dos ingredientes são de origem

natural." Estes exemplos não visam julgar a posição adotada de priorizar a imagem,

apenas ilustrar efeitos do posicionamento de produtos globalizados.

A alta administração das empresas entrevistadas está consciente da oportunidade

de mercado que uma gestão ambiental pode fornecer. A alta competitividade do setor

impulsionou a indústria em desenvolver estratégias coerentes com o meio ambiente. A

136 Vide Cap.3.
137 Vide Cap.4
138 Vide Cap.3
139 Frases constam da entrevista do Boticário, Cap.4
140 Frases constam das entrevistas da Weleda. Cap.s-
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legislação não impôs regras rígidas uma vez que a indústria não gera grande quantidade

de subprodutos ou pode ser considerada um perigo ao meio ambiente.

Uma postura orientada para as oportunidades de mercado ambiental originou o

surgimento e crescimento do Boticário e da Natura. Ao lançarem "produtos naturais"

satisfizeram melhor aos critérios ambientais desejados pelo consumidor que os produtos

existentes na época. O Boticário, com o programa de patrocínio adotado da Fundação O

Boticário de Proteção à Natureza, utilizou uma ferramenta para garantir a credibilidade,

que Steger e Meima'?' recomendaram para as empresas voltadas para as oportunidades
ambientais.

A Kolynos/Colgate manifesta uma orientação de administrar o risco, que ao

perder uma oportunidade no mercado pode estar cedendo vantagem competitiva ao seu

concorrente, neste caso a Gessy Cristal do gurpo Unilever.

A Natura estaria mais representada na teoria de Keegan142 sobre o

desenvolvimento de empresas em relação ao seu grau de internacionalização ou

globalização, desde seu estágio 'nacional' até atingirem um estágio de 'transnacional'.

O lançamento da Natura de produtos adaptados ao mercado de cada país na América

Latina caracteriza o curso de uma evolução: do estágio Internacional para o estágio

Multinacional. Segundo este autor, o ponto forte do estágio internacional é a habilidade

da empresa em explorar suas capacidades difundindo seus produtos no exterior. O

estágio 'multinacional' no desenvolvimento da organização é caracterizado pela

flexibilidade de responder às diferenças entre os mercados de diversos países e culturas.

Esse estágio parece caracterizado aqui, pois a empresa aparenta uma visão do mundo

como uma extensão de mercado. Os produtos, estratégia de marketing são

desenvolvidos para o país de origem - Brasil - e estendidas para outros mercados, mas

esbarrando na necessidade de adaptação. Isso fica exposto quando Matheus explica:

-: A Natura vende na Argentina e no Chile, para você ter um idéia, o produto

que eu vendo aqui no Brasil pode não se enquadrar na legislação chilena porque tem

um corante ou matéria prima que não e permitida lá Ou da maneira que eufalo não é

permitido. Tinha um produto na linha Normalis que tinha um corante verde, que no

Chile não era permitido. Nós tivemos que readaptá-Io para ser permitido. Outro

141 Descrita no Cap.2
142 KEEGAN, Warren 1. Global Marketing Management 5th ed. New Jersey, Prentice Hall, 1995, p.43-
53.
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produto: a linha preventiva de celulite. Não é tratamento porque é cosmético, não é

medicamento. Então a gente diz que é auxiliar. Essa linha é proibida na Argentina
porque a palavra celulite é medica, não cosmética".

Aparentemente o lançamento do produto Sorriso Herbal não está vinculado com

programas ambientais da empresa, mas sim apoiado na visão de longo prazo do

negócio. Isso contrasta com a postura filosófica da Weleda e ilustra a questão que

Dermondy e Hanmer-Lloyd''" colocam, ao afirmar que o lançamento de um produtos

verde pode estar ou não vinculado com a responsabilidade ambiental da empresa.

Já O Boticário apresenta grande responsabilidade ambiental como empresa, e

isso acaba permeando seus produtos na medida em que o desenvolvimento sustentado é

respeitado, sua embalagens são alvo de considerações ambientais. A Weleda é um

exemplo do altruísmo exposto por Dermondy. A base naturalista da empresa fornece

uma forma de ação ímpar no mercado.

O cosmético poderia ser discutido em termos de higiene pessoal ou satisfação

psicológica de necessidades humanas como auto imagem. Neste último caso não

entraria como de um produto ambientalmente responsável na definição de Dermondy e

Hanmer-LloydT' pois não satisfaria necessidades de primeira grandeza.

O ciclo de vida ambiental do produto!" no tocante a descarte e tratamento é

totalmente falho. Nenhuma empresa preocupa-se em fazer um follow-up depois do

produto ser exaurido. O elo do ciclo se quebra nessa parte, onde o lixo entra na biosfera

sem tratamento ou reaproveitamento. O ciclo fechado de reciclagem foi apontado

somente em dois pontos: a reciclagem de álcool na Natura e na reutilização do bagaço
como adubo na Weleda.

Ainda sob o ponto de vista do ciclo de vida ambiental do produto, o conceito de

natural demonstra ser limitado a uma pequena parte do ciclo compreendida entre os elos

Terra e Biosfera, aquisição de matéria-prima e processamento.

As entrevistas indicam que a indústria de cosméticos não gera resíduos de

grande vulto durante seu processo de manufatura. Mas gera muitas embalagens num

ciclo aberto de reciclagem. Ou seja, indicam a possibilidade de reciclar mas não

acompanham o descarte de seu produto. O Boticário apresentou o maior nível de

143 Vide Cap.2
144 Vide Cap.2
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preocupação com esse fato, conforme analisado na entrevista sua preocupação com a

reutilização ou fim das caixas de transporte, e a poluição na fabricação dos frascos.

Embora num ciclo aberto promove o uso de materiais menos danosos ao meio ambiente

o possível em suas embalagens.

A utilização de papel reciclado na confecção de cartuchos fornece um argumento

verde pouco trabalhoso, no sentido que a indústria de reciclagem de papel está

razoavelmente bem estruturada e não demanda um esforço extra, pelo contrário

possibilita a redução do custo do produto.

Os grandes critérios comuns que as empresas utilizam para se autodenominar

verdes repousam basicamente em três tópicos: matéria-prima, embalagens e patrocínio

ambiental.

A Natura foi a única empresa entrevistada que disponibiliza o refil. A Natura

parece pouco disposta a modificar suas embalagens para o consumidor, isso fica

demonstrado na frase: "- Quando faço uma embalagem para que esta seja

ecologicamente correta, todos materiais dessa embalagem tem que ser os mesmos.

Cartucho,frasco bula, etc.. Quando apresento isso para o Marketing vão olhar e rir da

sua cara. Olha isso! Esse frasco ridículo, horrível isso não tem a cara da Natura. Cadê
o glamour, com essepreçot'í"

O exemplo acima reforça a teoria de Berry147, que o apelo visual da embalagem

e sua qualidade transmitem valor maior para o consumidor, constituindo portanto um

fator de atração e qualidade.

Somente o Sorriso Herbal aproveita a embalagem do produto como fonte de

informação ambiental para o consumidor, que Wasikl48 informa ser canal eficiente de

comunicação ambiental com o consumidor.

Se no exterior os testes em animais estão acima de todos outros temas

ambientais ou éticos, no Brasil significa um aspecto aparentemente ignorado pelos

consumidores. Tudo indica que estes estão numa fase que corresponderia à década de 70

em outros países ou seja tomando consciência da questão, não há um envolvimento

mais profundo que implique em revolucionar algum hábito de consumo.

145 Vide figura 3 Ciclo de Vida Básico do Produto, Cap.2.
146 Vide Cap.4
147 Vide Cap.3
148 Vide Cap.3
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Consequentemente as empresas se limitam a defender sua posição, dizendo que os testes

são insubstituíveis, com o amparo da lei que estabelece padrões éticos para pesquisa em

seres humanos.

As matérias-primas não têm um jargão tão amplo como têm no exterior, uma vez

que quase todas se unem em torno do "natural" e "extratos naturais". Terminologias

como orgânico e puro não são utilizadas. A Weleda chega mais especificamente na

questão com o uso do termo "agricultura biodinâmica", mas se afasta da definição de

produtos ecologicamente responsáveis ao importar matéria-prima de uma longa

distância. O Boticário demonstrou uma atitude muito ética ao retirar do logo "cosmética

natural" e retificando assim a confusão e falta de informação sobre o que consistiria em

natural. Não há uma clareza na definição do que é natural, ratificando a teoria

apresentada.

Tendo em vista que não existe um produto natural no sentido mais técnico da

palavra, a pesquisa sugere que ele funciona mais como um argumento de marketing O

uso de extratos naturais pode ser um grande argumento mercadológico, porém se

utilizado por toda indústria, abre um caminho para o uso dessas matérias-primas sem

um cultivo específico havendo assim a pura e simples extração da natureza. Ou seja, o

uso de matérias-primas de origem natural pode implicar mais danos à natureza, se não

houver uma preocupação pela forma de obtenção da substância. Talvez a grande

quantidade necessária incentive plantações específicas, ou o desenvolvimento

sustentado de uma região. Empresas responsáveis, como o Boticário, podem deixar de

apresentar um produto no mercado, como no caso do Guaco citado na entrevista, mas

outras que não estiverem com uma mentalidade ecológica por trás podem ocasionar

grandes danos à natureza, ao realizar uma exploração irresponsável de plantas

disponíveis, sem um cultivo específico.

O objetivo definido por Allérês para um cosmético: "responder a uma

necessidade ou satisfazer um gosto do consumidor'v'", é praticado pela indústria que

tem os desejos do consumidor como primordial no desenvolvimento de produtos.

-, I
ti

Os produtos se utilizam da comunicação de enfoque tradicional, transmitindo

uma mensagem que indica a necessidade que está sendo satisfeita. A comunicação dos

atributos ecológicos dos produtos do Boticário é muito discreta, ficando mais pela

149 Vide Cap.3
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associação com a Fundação ''O Boticário de Proteção à Natureza" do que nos produtos

propriamente ditos. Aparentemente, a comunicação do patrocínio ambiental é feita

separadamente pelo Boticário. A abordagem ecológica do produto não é mencionada na

propaganda de modo geral na Natura. No Sorriso Herbal a propaganda do produto está

mesclada coma divulgação do' patrocínio. A Weleda não realiza propaganda, divulga

seus produtos em feiras e com folhetos explicativos. Abaixo estão alguns exemplos de

propagandas utilizadas pelo Boticário, Natura e folhetos da Weleda.

Figura 15 - Propaganda do perfume OPS! do Boticário 150

Figura 16 - Folhetos explicativos da Weleda
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150 Reprodução da propaganda do perfume OPS, contida na matéria Evolução tímida ainda persiste na
indústria nacional de cosméticos: Meio e Mensagem, 10 set 1997, p31.



f~osmética natural Weleda / Guia de consulta rápida
i :rientação geral sobre os cuidados, os produtos e seus benefícios

I1f6sto
AçAo Ouandousar Pele normal Pele seca ' Pele oleosa Pe~emista ' Pele sensível

Umpar Manhã-iloite ./ Leite Jojoba ou !ris .I Leite de Jojoba ,I Leite de !ris . .I Leite de [ris ./ Leite de Jojoba

Tonificar Após limpeza .I Loção Tônica [ris .I Loção Tônica [ris ./ Loção Tônica !ris ./ Loção Tônica [ris i ,Prevenção de cáries_oto ôiltaro ./ Creme Dental com Mirra

Hidratar Dia ./ Creme !ris Protetor .I Creme !ris Protetor ; ./ Hidratante Jojoba ou ./ Hidratante Jojoba ou ./ Hidratante Jojoba · Gengivas sensíveis ~, ./ Creme Dental Vegetal
ou Hldratante Jojoba ou Hidratante Jojoba . Umectante Classic Umectante Classic Hi9~~nee pr~~ t" '-'I ./ Creme Dental Salino

./ Cr. Regenerador [ris .I Cr. Regenerador [risRegenerar NoIte ./ Creme de Rosa ./ Creme de Rosa ./ Calêndula
Iou Cr. Nutritivo W ou ou Cr. Nutritivo W ou Cold Cream c I'i.t.. .. \ ~Hn.::~ ./ Creme Dental Calêndula Infantil

Urnectante Classic Umectante Classic

[ Corpo
Ação Ouandousar Pele normal

./ Sabonete Calêndulalimpar Banho ./ Sabonete Calêndula ou
Sabonete Rosa

Hidratar Após o banho ./ Óleo de Rosa ou
Leite de Rosa

• couro ca~tu..sl2--

Rpllir',jO. de wU2:_~"'" .I Shampoo Bétula -Aloe
D,'tprrIt'Ol'lil suave ./ Shampoo Uso Diário

r":
: Pr"l~,.;~r~meri\l..-.I.:.... \.1 Cabelos Danificados

LBr'i~,Q..r~nlUJJra Cç~!t,,;• 'JI '. j .I Shampoo de Camomila

Produto
'" {'• Nutre e amacia " ~ ./ Creme para as Mãos

Pele seca Pele oleosa Pele mista Pele sensível
,/ Sabonete Rosa .I Sabonete Rosa ,/ Sabonete

Calêndula
,/ Leite de Rosa ./ Leite de Rosa ou .I Óleo de Rosa

óleo de Rosa ou Camomila
cf Calêndula

OOWELEDA
Harmonia com o ser humano e a natureza.

Qlliiiene infantil
Ação Produto

./ Óleode Rosa

'_~~agens corporais OU localizadas
Ação Produto

Bucal - Higiene, prevenção, proteção .I Creme Dental Calêndula Infantil

· Cabelos - limpeza e suavidade .I Shampoo Calêndula pl Crianças

Combate às celulites .I Creme de Massagem CentellaAsiática

Varizes, tecidos flácidos .I Loção Tonificante para Pele

tç'? . ::\ ( Produto

I ,~. 'e r..• !rIofm; "~\a pele'l ./ Oleo de Calêndula
"l'1~nêcorir sú~~p ;, -.I Leite de Calêndula

~frõteger de assadt!IGs -" 9 .I Creme de Calêndula - troca fraldas

I r;otegerdo r~ <;C.~'T"' .• ./ Creme de Calêndula - protetor
1- -.---
I • ./ Talco de Calêndula

Revitalizante, reconstituinte ./Oleo de Bétula com Arnica
de essênciasRelaxante muscular, cãibras ,I Óleo de Lavanda

. \; Produto

Estimulante da circulação periférica .I Oleo de Rosmarinus

HllIto-regulador; ~asticidade .I Protetor Solar com Hamamélis Fator 8 -Nw

Relaxante, tensões nervosas .I Oleo de Pinho

• "Regenera, relresc,f-hidrata _ .I Alter Sun Aloe

Dores musculares .I Oleos de Cãnfora

Contusões, tensões, dores .I óíeo de Arnica

Hidrata e evita estrias .I óleos de Amêndoa e Bétula com Arnica

Trata as estrias ./ Gel com Algas e Hamamélis



Figura 17 - Propagandas do Chronols1 e perfume Shirat,l52 da Natura

Amulher bonita de verdade vive seu tempo e muda tom ele.
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151 Propaganda contida na matéria Guimarães transforma em imagem conceito de Chrono, Meio e
Mensag~ 22abr.1996.
152 Propaganda veiculada na revista Nova Bel~ Edição283 -A, 1997,p.7
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Quase todos entrevistados, com exceção da Kolynos, acreditaram que o

brasileiro não estava preparado para pagar mais por um produto ambientalmente

correto. Isso fortalece a idéia que as questões ambientais estão no topo da pirâmide de

Maslow'i".

o discurso da empresas entrevistadas diz que o consumidor não está preparado

para mudar seus hábitos. Ele não estaria preparado para abdicar da comodidade e

conforto em prol de uma qualidade ambiental maior. A elevação dos custos, e portanto

dos preços, afeta negativamente a mudança para um produto mais ecológico. A indústria

espera os avanços da tecnologia e redução de custos da mesma para. implantar

modificações.

Os dados a respeito do comportamento do consumidor não apontam em uma

mesma direção. A pesquisa do Ibope mencionada pela Kolynos durante a entrevista

afirma que o público estaria pronto para um produto com apelo verde. Contudo dados

da pesquisa "Consumidor e Meio Ambiente" elaborada pela Fundação de proteção e

Defesa do Consumidor (PROCON)154afirmam que o consumidor de produtos em geral,

entrevistado em São Paulo, começou a relacionar o consumo com o meio ambiente mas

não vê ligação disso com seus próprios hábitos.

No Brasil, assim como no exterior, não há consenso em como definir o que é

verde. Tudo indica que no atual estágio de gestão qualquer esforço merece ser

qualificado de verde. Aparentemente as metas ambientais estão mais associadas à

fabrica e produção, não estão integradas no sistema de administração da empresa. A

preocupação ambiental existe, mas tanto administradores quanto consumidores, mas

ainda não apresentam conceitos claros de como lidar com este fato.

153 Vide Cap.l
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Uma boa forma de se chegar a uma evolução das práticas ambientais no Brasil

seria primeiramente por meio de programas educacionais dentro das empresas para que

os funcionários levassem esses conhecimentos para suas casas e comunidades como I
realiza o Boticário. Ao lado, claro, de programas nas escolas. O patrocínio ambiental

colaborando com campanhas das entidades de preservação da natureza pode auxiliar o

aumento da sensibilidade por parte do cidadão.

5 Considerações Finais

Dentro do universo a ser explorado ligado aos valores da ecologia, foi escolhida

a indústria de cosméticos e se procurou estudar a questão mais especificamente como se

refletiu a incorporação desses valores nos produtos. Algumas limitações foram impostas

a esse estudo devido a questões financeiras, impossibilitando mais entrevistas fora da

cidade de São Paulo. Também há um grande número de pequenas e micro-empresas que

trabalham com o conceito de produtos naturais, mas como não existe uma forma de

encontrá-las que não seja ao acaso, preferiu-se abordar empresas mais conhecidas no

mercado.

A análise dos resultados dessa pesquisa sugere que as empresas não apresentam

um comportamento uniforme na abordagem da questão ambiental, os riscos associados

às oportunidades moldam sua ações e a decisão de lançar produtos ecologicamente

corretos. A indústria de cosméticos apresenta algumas particularidades como a

utilização de animais para testes, segundo alguns desnecessariamente; embalagens

minimizadas ou recicladas; e o uso de matérias-primas ditas "naturais". A comunicação

154 WASSERMANN, Rogério Meio Ambiente não Altera Hábitos de Consumo, O Estado S. Paulo, São
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de atributos e valores verdes envolve o emprego de certas palavras e símbolos, que por

vezes associam a natureza ao produto sem necessariamente apresentar alguma

consideração com o meio ambiente.

No Brasil, até por ser a consciência ambiental tardia, não é possível se falar em

natural sem ressalvas. A partir da análise da gama de empresas entrevistadas, o

lançamento de um produto ecologicamente correto parece estar ligado ao

posicionamento da empresa no mercado e a sua visão como organização.

o Boticário teve sua origem como uma pequena farmácia de manipulação que

usava o conceito de produto natural. A empresa trabalha com o foco no cliente e tem

uma filosofia que foi sendo desenvolvida de modo a ser coerente com as ações

ecológicas da empresa, além daquelas que envolvem a produção no sentido estrito. São

exemplos de ações ecológicas: a Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, a

política de Recursos Humanos e o conceito de desenvolvimento sustentado que

enquadra o setor de Pesquisa e Desenvolvimento. A palavra "natural" foi retirada do

logotipo em decorrência da busca de coerência e ética. O conceito de natural nos

produtos se aproxima do de vegetal, e são utilizados conservantes químicos e outras

substâncias para se garantir ao consumidor alguns atributos do produto por ele

valorizados, como certos tipos de textura e cor. Da mesma forma, os testes em animais

são realizados conforme a lei brasileira faz referência. A fábrica faz reciclagem de seus

materiais, assim como o tratamento de efluentes. O posicionamento da empresa é de ter

seu foco no cliente mesmo que isso signifique não estar à frente do mercado. O

importante é estar à frente no mercado mas não à frente do mercado, ou seja, não se

arrisca a ser de vanguarda no lançamento de novidades para as quais acredite que o

mercado de consumo não esteja devidamente preparado. As inovações estão

Paulo, 4 dez. 1998, p.C6.
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relacionadas à legislação e à questão do selo verde. A comunicação foca o beneficio do

produto, com realidade, sem mentiras, mas somente nos aspectos que parecem agregar

valor para o consumidor. E no presente momento, na visão da empresa, a disposição do

cliente de pagar mais para ter um produto verde parece ainda uma questão

problemática. Ainda refletindo o foco no cliente, o Centro de Atendimento ao

Consumidor funciona como um marketing de relacionamento. Mesmo antes da

promulgação do Código de Defesa do Consumidor; grupos permanentes pesquisam os

desejos do cliente como o Clube Tathy; e lojas interativas eliminam barreiras entre o

consumidor e os produtos. A figura da vendedora vem sendo substituída pela de uma

consultora, que auxilia a compra, não "empurrando" produtos.

A Weleda, por suas origens, está ligada ao movimento social antroposófico e

parece ter um compromisso primeiro com a filosofia expressa por esse movimento, de

harmonia com o ser humano e com a natureza. Consequentemente seu foco é mais

baseado no produto que apresenta, não no mercado de consumo. E dada mais

importância ao caráter "natural" do produto que à sua praticidade ou estética, como

aparência visual, viscosidade, coloração. O cliente é que precisa estar "apto" - e há um

esforço pedagógico esse sentido - a consumir o produto. Tal como o Boticário e as

demais empresas pesquisadas, a Weleda tem consciência da impossibilidade, sob o

ponto de vista técnico, de se ter um produto integralmente "natural". Natural seria,

como disse seu porta-voz, "pegar um abacate do pé, amassar na mão, e passar no rosto."

Mas os esforços são despendidos para propiciar ao seu cliente o produto mais próximo

possível do "natural"; isso é feito com auxílio da agricultura biodinâmica, (que tem

como contrapartida o desenvolvimento de uma tecnologia especial para que não se

utilizem conservantes químicos na preservação do produto) e sem fazer testes em

animais. A reciclagem de matérias-primas é realizada, e filtros são utilizados para se
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evitar a poluição. A embalagem apresenta sobretudo a função de proteger o produto e

essa faceta assume posição mais importante do que o fato de ser reciclável ou

reutilizável. Existe uma dinâmica interna de auto-aperfeiçoamento, porém mais voltada

para melhorias. do que inovações propriamente ditas. A dificuldade em apresentar

inovações está relacionada com o compromisso radical com o "natural" e sua primazia

sobre o foco no cliente. A comunicação com os consumidores é feita sobretudo de

modo institucional ou informal, as verbas para publicidade são reduzidas, e os clientes

são mais atraídos através de uma adesão previa (mesmo parcial) à filosofia esposada

pela empresa. Não existe uma "mocinha bonita de uma agência de modelos" vendendo

os produtos, mas os farmacêuticos responsáveis. A empresa deseja fidelizar seus

clientes e costuma enviar formulários com os produtos para serem preenchidos pelos

consumidores. Nesse sentido, embora tenha todo formato de uma empresa e

aparentemente seus executivos a vejam assim, a incorporação das preocupações ~

ecológicas pela Weleda parece seguir uma lógica mais próxima à de uma ONG do que à

de uma empresa tout court.

Numa trajetória distinta, o Sorriso Herbal nasceu de uma fusão de grandes

corporações, que embora tenham considerações ambientais, não assumem uma postura

ambiental clara e bem divulgada em todos produtos, apenas na linha Herbal. O conceito

de produto natural está ligado ao uso de substâncias de origem natural na composição

do produto e a patrocínio ambiental. As embalagens são feitas com papel reciclado e a

fábrica apresenta um programa ambiental. Mas esse aspecto ambiental não é estendido

para outras áreas da empresa, ficando restrito à produção. O foco da empresa é o

mercado. O lançamento de produtos com apelos ecológicos parece assim refletir apenas

uma aposta na possibilidade de que esse nicho de mercado cresça no futuro, sem maior

comprometimento por enquanto por parte da empresa.
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A Natura tem origens semelhantes às do Boticário, uma vez que também

começou como uma pequena farmácia de manipulação. Mas em um dado momento,

seguiu uma direção diferente. Embora esteja associada com produtos naturais pelo

consumidor, trilha um caminho que, aparentemente, tem como referência a forma de

atuação de grandes empresas como a L'Oreal, com a apresentação de inovações

constantes e valorização do glamour. A inovação nos produtos é fundamental na

empresa, que conta com grande quantidade de lançamentos. A empresa tem seu foco no

mercado consumidor, visando ao crescimento e à internacionalização. A política

ambiental da empresa ainda está em elaboração, a preocupação até o momento tem sido

maior do lado da responsabilidade social do que da responsabilidade ambiental

propriamente dita. Os produtos devem ser desenvolvidos preferencialmente com

extratos vegetais, mas o produto natural também não é visto como tecnicamente

possível: "natural é ir no quintal da sua casa pegar erva cidreira, e fazer o chá". No

tocante a outros aspectos pertinentes aos produtos verdes, os conservantes são vistos

como necessários, mas que podem ter sua quantidade diminuída; os testes em animais

são realizados, mas ao que tudo indica, com considerações em relação a evitar

crueldade com os animais.

Assim as variações nas maneiras pelas quais o conceito de verde e as

preocupações ecológicas têm sido incorporadas pelas empresas examinadas em nossa

pesquisa parecem ligar-se à filosofia de cada uma e a seu posicionamento como

organização, que se traduz em estratégias distintas em relação a produtos, processos,

embalagens, marketing, comunicação e gestão ambiental propriamente dita. Assim, a

. cultura e o posicionamento da empresa parecem ser fatores criticos na forma como o

verde é por ela incorporado.
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A natureza exploratória e não probabilística deste estudo não permite generalizar

as suas conclusões, ; essas devem ser tomadas como indícios e como base para a

construção de hipóteses a serem testadas em trabalhos quantitativos futuros.

Este trabalho trouxe também à tona algumas lacunas de conhecimento que

sugerem temas para futuras pesquisa. Entre elas, cabe mencionar os seguintes:

o A relação entre a percepção de qualidade do produto verde pelo consumidor e sua

propensão a desembolsar para adquiri-lo.

o O grau de internacionalização dos cheiros nas fragrâncias com a globalização

o A influência do porte da empresa sobre a possibilidade de consecução de políticas

ambientais

A consciência ambiental e da necessidade de preservação do meio ambiente vem

aumentando cada vez mais nas últimas décadas. O crescimento de importância desses

temas é inexorável e irreversível, e provavelmente eles serão merecedores de muitos

outros estudos no milênio que vai começar. Eu espero ter contribuído um pouco para a

compreensão dessa questão.
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