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Resumo 
O presente artigo tem como objetivo debater, analisar e apresentar através de estudos 
bibliográficos e de campo, o comportamento das empresas e a resposta dos consumidores 
perante as atuais questões ambientais, que estão colocando a sociedade em estado de alerta 
constante, em função do mal uso dos recursos naturais disponíveis. Assim, as pessoas precisam 
consumir menos e optar por escolhas mais conscientes no dia a dia. Serão apresentadas diversas 
opiniões, de diferentes autores que estão à frente dessa discussão, e também o estudo de caso 
da marca “Love Beauty and Planet”, que teve por objetivo entender as reais motivações das 
mensagens ecológicas passadas e a percepção dela no olhar dos consumidores.  
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Abstract 
This article aims to debate, analyze and present, through bibliographic and studies fields, the 
companies behavior and the response of consumers to environmental issues, which are putting 
a society in a constant state of alert for the use of available natural resources. People need to 
consume less and choose more conscious choices daily. Several opinions of different authors 
who are in charge of this discussion, as well as the study case of the “Love Beauty and Planet” 
brand, which aimed to understand the real motivations of past ecological messages and the 
perception in the consumer's eyes. 
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1.1 O existir da sociedade de consumo 

 

 Consumir é uma ação presente em toda e qualquer sociedade humana e há décadas que 

gera divergência entre os pensadores que buscam teorizar tal ato. Para autores como Fredric 

Jameson, Zygmunt Bauman, Jean Baudrillard e outros, a cultura do consumo ou dos 

consumidores é a cultura da sociedade pós-moderna, que para Lyotard (2004), é caracterizada 

pelo caos, inconstância, catástrofe, mal estar, onde tudo muda rapidamente.  

Barbosa (2004) afirma que esses autores atribuem ao ato de consumir um conjunto de 

noções negativas, como a perda de autenticidade das relações sociais, materialismo e 

superficialidade, onde há uma relação íntima entre consumo, estilo de vida, reprodução social, 

identidade, o signo como mercadoria, estetização e comoditização da realidade. Em 

contrapartida, pensadores como Don Slater, Daniel Miller, Grant McCracken, Colin Campbell, 

Pierre Bourdieu e Mary Douglas, investigam de que maneira o consumo se conecta com os 

outros lados da experiência humana e como ele atua no entendimento de múltiplos processos 

sociais e culturais.  

Para Barbosa (2004), as origens da história da sociedade do consumo, possui duas 

vertentes principais, uma voltada para o quando e a outra para o que mudou. A primeira, ainda 

polêmica, caracteriza a Revolução do Consumo e Comercial antes da Revolução Industrial, e 

como elemento central para a modernidade ocidental. No entanto, com  uma análise datada dos 

processos, conclui-se que não foram as novas invenções tecnológicas que criaram as condições 

necessárias para que a sociedade consumisse mais, pois a criação desses novos engenhos, que 

dizem ser a causa da explosão do consumo, surgiu em uma época diferente. 

Quanto ao outro eixo, o das mudanças históricas, a autora destaca a passagem do 

consumo familiar para o consumo individual e a transformação do consumo de pátina para o 

consumo da moda. A pátina, está diretamente ligada a um ciclo de vida mais longo do objeto, 

podendo trazer consigo tradição, nobreza e status. Já o consumo de moda, é expresso pela 

duração limitada, por valorizar o novo e o individual, onde estilo de vida e identidade tornam-

se opcionais, independentemente da posição social, idade ou renda.3  

Logo, a sociedade que antes era composta por grupos de status, com estilos de vida 

previamente definidos, aos quais, as escolhas individuais estavam instruídas ao que já existia, 

teve o paradigma inteiramente rompido na sociedade contemporânea individualista e de 

mercado, como enfatiza Lívia: 

 
3 BARBOSA, Lívia. Sociedade de consumo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004, p. 22-24. 
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Nesta, a noção de liberdade de escolha e autonomia na decisão de como 
queremos viver e, mais ainda, a ausência de instituições e de código sociais e 
morais com suficiente poder para escolherem por e para nós são fundamentais 
[...] O que existe hoje seria uma multiplicidade de grupos, tribos urbanas e 
indivíduos criando suas próprias modas. (BARBOSA, 2004, pp. 21 e 22) 
 
 

Segundo Barbosa (2004, p. 13), “o ato de comer, beber, se vestir, reproduzem e 

estabelecem mediações entre estruturas de significados e o fluxo da vida social através dos 

quais as identidades, relações e instituições sociais são formadas, mantidas ao longo do tempo”. 

No entanto, o consumo também está anexado a uma função acima da satisfação de necessidades 

materiais e de reprodução social, como destaca Marques (2014, p. 287), “vivemos hoje a 

massificação do consumo na sociedade contemporânea, de produtos e serviços regulados pelo 

mercado, da constante troca dos objetos de consumo, desejados e atraídos pelo constante apelo 

do ter, adquirir ou contratar”.  

O conceito de Indústria Cultural, desenvolvido por Adorno e Horkheimer, também 

salienta a discussão, pois apesar de existir o poder de escolha, a lógica do mercado coloca tudo 

e todos no mesmo nível, produzindo uma cultura de massa homogênea que ameaça a 

individualidade e a criatividade.4 

 

 1.2 A publicidade e a propaganda como influenciadoras do consumo   

 

Dentre as diversas definições que acolhem a prática publicitária, não é fácil achar um 

conceito para o termo de aceitação geral. Todavia, Malanga (1977, p. 11 apud PINHO, 2001, 

p. 172) a define como “um conjunto de técnicas de ação coletiva, utilizadas no sentido de 

promover o lucro de uma atividade comercial, conquistando, aumentando ou mantendo 

clientes”.  

Quanto aos termos “publicidade” e “propaganda”, que ainda são confundidos devido a 

história das origens das palavras, Sant’Anna (2011, p. 60) diz que, “a palavra publicidade 

significa, genericamente, divulgar, tornar público, e a propaganda compreende a ideia de 

implantar, de incluir uma ideia, uma crença na mente alheia”. Para Silva (1976), embora usados 

na prática como sinônimos, ambos os termos não significam rigorosamente a mesma coisa. 

 
4 O que é Indústria Cultural? Educa Mais Brasil, 28 de fevereiro de 2020. Disponível em: 
<https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/dicas/o-que-e-industria-cultural>. Acesso em: 25 de novembro 
de 2020. 
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Lançada pela Igreja Católica para designar a propagação da fé, a palavra “propaganda”, 

posteriormente, tomou um significado político em face da luta contra o absolutismo. No início 

do século XX, tornou-se um vocábulo indesejável devido aos abusos da propaganda nazi-

fascistas e seus processos de violentar a consciência das massas. Então, devido ao uso negativo, 

preferiu-se durante anos a utilização do vocábulo “publicidade”. 

Marques (2014, p. 291) cita que, “originalmente a publicidade foi concebida com a 

função de informar sobre os aspectos de um produto ou serviço, qualidade, atributos, preço e 

ponto de venda para aquisição e contratação”. Mas com o crescimento da sociedade de 

consumo, a publicidade se transformou em instrumento de massificação persuasiva.  

E apesar do destaque que Barbosa (2004) trás da ética do self, onde cada um se torna o 

mediador das próprias atitudes, opções e legitimidade para criar a moda, senso estético e 

conforto que lhe convém, Maristela (2014, p. 289), afirma que a “publicidade também dita o 

comportamento do consumidor, seus hábitos, suas necessidades, desejos e até mesmo o 

convívio com outras pessoas”. Da mesma forma, articula os preços, a moda e a economia, pois 

sem a publicidade as vendas não teriam o mesmo sucesso e lucro.5 

Segundo Bauman (2008), a eterna busca de um novo produto, capaz de deixar o 

consumidor convicto de que se não comprá-lo, será infeliz ou ultrapassado, é o que move a 

economia, e consequentemente gera o consumo desenfreado, colocando o lucro sempre em 

primeiro lugar. Mas, Campbell (2000) declara que o consumismo moderno não deseja 

realmente a posse material dos bens, pois isso significaria a acumulação dos objetos, e acontece 

exatamente o contrário: o descarte rápido, para a compra do próximo. Barbosa (2004) afirma 

que as necessidades adquiriram uma nova plasticidade e o prazer que proporciona 

legitimidade.6 

 
A publicidade quer mais do que estimular a compra: oferece-se ao mercado, 
como sedução de compra e venda, as marcas que irão, pela posse, diferenciar 
os atores sociais, definindo seu status, sem a indistinção inicial produzida pela 
igualdade do mercado. Além de produtos, a publicidade nos oferece a imagem 
de liberdade de escolha. (COSTA et al., 2003, p. 7) 

 

 

 
5 MARQUES, Maristela Denise. Publicidade sustentável: fonte de informação e educação para o consumo 
consciente. Revista Em Tempo, Paraná, v. 13, 2014, p. 289. 
6  BARBOSA, Lívia. Sociedade de consumo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004, p. 46. 
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Porém, é necessário mediar que existe uma linha tênue entre “a minha escolha” e o que 

é proposto pela publicidade. De acordo com Barbosa (2004), atualmente, gênero, classe social, 

grupo étnico, entre outras variáveis, estabelecem parâmetros no interior dos quais “a minha 

escolha” e “a minha identidade” se expressam. Não basta apenas a publicidade ditar o que se 

deve ou não comprar, as pessoas devem se identificar, se reconhecer nos produtos, objetos e 

itens da cultura material que satisfazem ou reafirmam aquilo que elas julgam gostar.  

 A teoria desenvolvida pelo psicólogo Abraham Maslow (1908-1970), proposta e 

exemplificada através de uma pirâmide, oferece a proposta sobre a hierarquia das necessidades 

humanas, que entra em conflito direto com o consumo exacerbado presente na sociedade. 

A teoria de Maslow identifica cinco níveis básicos de necessidades humanas, 
classificadas em ordem de importância das necessidades de nível mais baixo 
(biogênicas) às necessidades de nível mais elevado (psicogênicas). A teoria 
postula que os indivíduos procuram satisfazer as necessidades de baixo nível 
antes que as necessidades de alto nível surjam. O nível mais baixo da 
necessidade cronicamente insatisfeita que um indivíduo experimenta serve 
para motivar seu comportamento. Quando essa necessidade é "plenamente" 
atendida, surge uma nova (e mais elevada) necessidade que o indivíduo é 
motivado a satisfazer. Quando essa necessidade é atendida, uma nova (e ainda 
mais elevada) necessidade emerge, e assim por diante. (SCHIFFMAN; 
KANUK, 2015, p.71).  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Figura 1: Pirâmide de Maslow 
(Fonte: site Mood) 

 
 

No entanto, a medida em que a pessoa tem as necessidades satisfeitas, surgem outras 

ainda mais importantes, capazes de fomentar o desejo de realizá-las, e a cultura de consumo 

alinhada com empresas de comunicação, contribuem ativamente para que a mente dos 
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consumidores seja atingida por essas mensagens de persuasão. A necessidade em si, continua a 

ser traduzida por um processo primário, configurado em torno da fisiológica e psicológica, entre 

a satisfação e a frustração. Mas, o consumo transformou-se em um ideal de afirmação social, 

econômica e status. E esse comportamento de consumo contemporâneo, nos obriga a considerar 

uma nova hierarquia de necessidades humanas.7  

Dentre os tipos de bens, pode-se considerar dois, os que são necessários e os que 

supérfluos. O primeiro nos diz sobre o que o ser humano não pode viver sem, que poderia 

remeter a Pirâmide de Maslow e o segundo, os bens supérfluos, seriam materiais não essenciais, 

como carros importados, TV por assinatura, relógios luxuosos, entre outros. Segundo Campbell 

(2000), esse consumo exacerbado está claramente relacionado ao experimentar os prazeres 

vivenciados na imaginação e que a cada produto novo, oferece uma possibilidade de realizar 

essa ambição. Porém, cada nova compra pode levar a uma desilusão.  

O ser humano deseja a todo tempo novas coisas, e as empresas no geral, são as 

responsáveis por materializar os desejos dos indivíduos em produtos e serviços. A pessoa pode 

parecer satisfeita com o que tem, mas nunca será o suficiente. Seres humanos possuem 

caprichos, impulsividades, extravagâncias, e a publicidade, propaganda ou o marketing, são 

encarregados de tornar os bens produzidos pelas empresas desejáveis e sedutores, dando a 

entender que ter aquelas posses, é um estado de espírito, um sentimento, gerando até mesmo 

uma quase necessidade.  

Campbell (2000) expressa que é através dessas experimentações, desse encontro com 

diversos produtos e serviços, que descobrimos de fato quem somos verdadeiramente, e que o 

consumo na sociedade moderna não deve ser visto como uma busca desesperada pela ausência 

de significado, mas como uma solução dessa busca. Que o ato de consumir, nos oferece 

significado e identidade, e é através disso, que descobrimos o que somos e o que gostamos.  

Campbell (2000) também traz uma reflexão sobre o assunto, posteriormente 

aprofundada por Barbosa (2004), que induz o pensar da real influência desses mecanismos em 

nossas vidas. Será o marketing e a propaganda os reais manipuladores do consumo? Se o 

consumidor moderno é o indivíduo consciente e livre, que exercita sua reflexividade para 

algumas coisas, porque não julga todas? Como que o ser humano pode se deixar influenciar por 

um e não pelo outro?  

 
7 CASTRO, Paulo de Vieira. Maslow não conheceu a Sociedade de Consumo e isso faz toda a diferença! 
Akatu, 11 de janeiro de 2011. Disponível em: <https://www.akatu.org.br/noticia/maslow-nao-conheceu-a-
sociedade-de-consumo-e-isso-faz-toda-a-diferenca/>. Acesso em: 12 de outubro de 2020. 
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Na pesquisa realizada em novembro de 2020, com 110 pessoas, de ambos os sexos, com 

idade acima de 18 anos, em sua maioria moradores da região sudeste do Brasil e de diferentes 

classes sociais, 14,5% dos entrevistados afirmaram que são sempre influenciados pelo 

marketing/publicidade/propaganda no momento em que decidem a compra, 56,4% 

responderam que frequentemente, enquanto 24,5% são raramente influenciados, 2,7% afirmam 

que nunca se deixam influenciar e 1,8% não souberam opinar. Foi possível descobrir também, 

os meios que esses consumidores têm contato com a propaganda, onde, 96,4% dos 

entrevistados, afirmaram que veem anúncios pela internet, 71,8% pela televisão, enquanto o 

rádio, jornal e revista influenciam, respectivamente, 22,7%, 18,2% e 13,6% do público.8  

Portanto, é notório que parte da sociedade ainda confia e toma decisões baseadas em 

anúncios, o que leva uma maior credibilidade à publicidade, muitas vezes vista como uma ação 

negativa. Também é perceptível a mudança do meio consumido, hoje, predominantemente a 

internet.  

 

2. O DISCURSO ECOLÓGICO  

 

 2.1 A tendência do marketing verde e a preocupação das empresas 

 

 O termo de Marketing 3.0 criado pelo professor Philip Kotler no ano de 2010, trouxe 

consigo um rompimento e diferenciamento das outras “eras”. O primeiro conceito de marketing 

(definido como Marketing 1.0), era totalmente voltado para o produto e suas características, 

assim como, a utilização dos meios de massa, disposto para a propagação da mensagem e 

entendimento completo do consumidor sobre a mercadoria. Em seguida, o surgimento do 

Marketing 2.0 coincidiu com o avanço da Tecnologia da Informação, em 1990, e teve como 

objetivo a satisfação total dos clientes, além do foco na retenção - fidelização - da marca. Esse 

movimento ganhou mais destaque pelo fato das novas tecnologias terem aumentando a 

concorrência entre as empresas, onde conduzir a atenção para o preço e funcionalidade do 

produto era algo que todos já faziam, e o cliente não tinha vantagem alguma nesse processo.9 

 
8 Aplicada pela autora do artigo por meio do Google Forms, a metodologia da pesquisa utilizada é de natureza 
básica, tendo como objetivo ser descritiva, com uma abordagem quantitativa, utilizando a técnica de estudo de 
campo e método dedutivo.  
9 SAIBA mais sobre o conceito de marketing 3.0, conceito preconizado por Philip Kotler. Conteúdo Sob 
Demanda, c2014-2020. Disponível em: <https://www.conteudosobdemanda.com.br/marketing-3-0-conceito/>. 
Acesso em: 24 de outubro de 2020. 



7 

 Atualmente, estamos vivenciando a era do Marketing 4.0, que segundo o próprio Kotler, 

trata da revolução digital. As empresas continuarão a fazer o marketing tradicional, centrado na 

TV e na mídia impressa, mas o marketing digital (mídias sociais, mobile e internet) aumentará. 

Desse modo, as empresas precisam assimilar como misturar e conectar os dois conceitos de 

marketing, o tradicional e o digital.10 O público também está cada vez mais exigente, com 

menos tempo para escolhas, e diariamente, é impactado por diversos outros estímulos, que 

podem e o levam à distração.  

Porém, é cabível a retomada dos conceitos que circundam o Marketing 3.0, que estão 

fortemente ligados ao marketing verde, tema central dessa discussão. Segundo os autores 

Kotler, Kartajaya, Setiawan (2010), a era 3.0 está voltada para os valores que uma empresa 

pode agregar e são neles que a diferenciação é encontrada, principalmente em épocas difíceis. 

 
Em vez de tratar as pessoas simplesmente como consumidoras, os 
profissionais de marketing as tratam como seres humanos plenos: com mente, 
coração e espírito. Cada vez mais, os consumidores estão em busca de 
soluções para satisfazer seu anseio de transformar o mundo globalizado num 
mundo melhor. Em um mundo confuso, eles buscam empresas que abordem 
suas mais profundas necessidades de justiça social, econômica e ambiental em 
sua missão, visão e valores. Buscam não apenas satisfação funcional e 
emocional, mas também satisfação espiritual, nos produtos e serviços que 
escolhem. (KOTLER, KARTAJAYA, SETIAWAN, 2010, pp. 4) 
 
 

O marketing verde surgiu pela primeira vez por volta da década de 1960, nos Estados 

Unidos e Europa. Porém, os impactos foram sentidos mais fortemente a partir da década de 

1990, ou seja, a partir do avanço da internet e da maior velocidade na disseminação das 

informações.11 

Para Polonsky (1994), o termo consiste no conjunto das atividades concebidas para 

produzir e facilitar a comercialização de qualquer produto ou serviço, com a intenção de 

satisfazer necessidades e desejos humanos, porém causando impacto mínimo ao meio ambiente. 

E isso envolve modificação de produtos e embalagens, bem como mudanças em processos de 

produção e publicidade. Dias (2007), relata que o conceito está forçando os profissionais a não 

olharem apenas para os processos internos de produção ou externos em relação aos 

consumidores, mas também para o impacto desta produção e consumo na qualidade de vida e 

 
10 MELLO, Bruno. Kotler aponta novo papel para os CMOs e detalha o Marketing 4.0. Mundo do Marketing, 
21 de agosto de 2017. Disponível em: <https://www.mundodomarketing.com.br/entrevistas/37525/kotler-aponta-
novo-papel-para-os-cmos-e-detalha-o-marketing-40.html>. Acesso em: 24 de outubro de 2020. 
11 LUCAS, Gabriel. Marketing Verde: o que é e por que ele pode ajudar a melhorar a imagem da sua empresa! 
Rock Content, 21 de dezembro de 2018. Disponível em: <https://rockcontent.com/br/blog/marketing-verde/>. 
Acesso em: 27 de outubro de 2020. 
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no desenvolvimento sustentável da sociedade.Assim, o marketing verde ou ambiental, pode ser 

tido como a estratégia ideal, pois além de beneficiar o meio ambiente em diversos aspectos, 

também não prejudica a empresa quando se fala em vendas e lucros.  

Segundo o livro O Verde Que Vale Ouro, as companhias que estão adotando uma 

posição mais verde têm algumas motivações: dependência de recursos naturais, exposição a 

normas e regulamentações, crescente potencial de regulação, mercados em que a competição 

pelo talento é grande, pouco poder de mercado em um mercado altamente competitivo, 

reputação ambiental estabelecida, alta exposição da marca e grande impacto ambiental. 

A alarmante situação de escassez dos recursos naturais, onde a cada ano é noticiado o 

esgotamento mais cedo do que o tolerado pelo Planeta, e assim, consumimos em maior 

quantidade do que a Terra é capaz de regenerar,12 - com exceção ao ano de 2020, que teve a 

marca do "Dia da Sobrecarga da Terra" um pouco mais tarde; fato esse que não acontecida há 

15 anos, e teve como explicação dos especialistas, a pandemia causada pelo coronavírus e os 

eventuais fechamentos de comércios e suspensão de serviços no mundo todo13 - as empresas 

estão cada vez mais conscientes da vantagem competitiva que podem obter ao olharem para as 

questões da sustentabilidade, principalmente pelo aumento acelerado dos preços desses 

recursos naturais. 

 
 

 

 

 

 

 

 
12 SOBRECARGA da terra 2019: planeta atinge esgotamento de recursos naturais mais cedo em toda a série 
histórica. G1, 28 de julho de 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/07/29/sobrecarga-
da-terra-2019-planeta-atinge-esgotamento-de-recursos-naturais-mais-cedo-em-toda-a-serie-historica.ghtml>. 
Acesso em: 24 de outubro de 2020. 
13 BRUMATTI, Gabriela. Marco histórico: planeta esgota neste sábado (22/08) os recursos naturais que tinha 
para 2020. G1, 22 de agosto de 2020. Terra da Gente. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/campinas-
regiao/terra-da-gente/noticia/2020/08/22/marco-historico-planeta-esgota-neste-sabado-2208-os-recursos-
naturais-que-tinha-para-2020.ghtml>. Acesso em: 27 de outubro de 2020. 
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Figura 2: Dia da Sobrecarga da Terra 
(Fonte: Global Footprint Network) 

 

Pensando no alto consumo e tendo como foco uma  proposta de desenvolvimento 

sustentável, que consiga atender às necessidades da geração atual sem comprometer a existência 

das gerações futuras, a Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro de 2015, propôs 

que os 193 países membros assinassem a Agenda 2030, um plano global composto por 17 

objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) e 169 metas a serem alcançados até o ano de 

2030.  

Entre os objetivos estão: acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os 

lugares, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover 

a agricultura sustentável, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em 
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todas as idades, assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, alcançar a igualdade de gênero e 

empoderar todas as mulheres e meninas, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da 

água e saneamento para todos, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 

acessível à energia para todos, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 

sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos, construir infraestruturas 

resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação, reduzir 

a desigualdade dentro dos países e entre eles, tornar as cidades e os assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, assegurar padrões de produção e de consumo 

sustentáveis, tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos, 

conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o 

desenvolvimento sustentável, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 

ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter 

e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade, promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para 

todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis e por fim, 

fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento 

sustentável.14 No entanto, para que os objetivos citados sejam cumpridos, são necessários 

inúmeros recursos materiais e humanos, e comprometido por parte de toda a sociedade. 

 

 

 
14 BUZZO, Bruna. ODS da ONU: 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. eCycle, sem data. Disponível 
em: <https://www.ecycle.com.br/6149-ods.html>. Acesso em: 15 de novembro de 2020. 
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Figura 4: Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(Fonte: https://www.ecycle.com.br/6149-ods.html) 

 

De acordo com Kotler, Kartajaya, Setiawan (2010), há por parte dos consumidores 

colaboradores, culturalmente ativos e criativos, um maior desejo e procura por produtos e 

serviços mais conscientes em relação ao meio ambiente e de outras questões sociais. Portanto, 

as empresas que seguem esse caminho, junto a esses consumidores engajados, podem ter uma 

melhora significativa no crescimento. 

Esses autores, destacam também no livro Marketing 3.0: as forças que estão definindo 

o novo marketing centrado no ser humano, três tipos de atores na sustentabilidade ambiental: o 

Inovador, o Investidor e o Propagador. O primeiro, inventa/inova produtos que têm o potencial 

de salvar o meio ambiente, que não agridam a natureza e sejam ecologicamente corretos. Esses 

produtos não prejudicam o meio ambiente no processo de produção e de descarte. O segundo, 

são companhias e pessoas que financiam projetos de pesquisa em empresas externas ou em suas 

próprias. No geral, estes não investem muito em negócios verdes, no entanto eles entendem a 

importância e compartilham a ideia de um mundo mais sustentável e dão enormes contribuições 

para projetos relacionados a essas questões. Por último, o Propagador, esse costuma ser uma 

empresa de menor porte em um setor de alta tecnologia/energia/biotecnologia/não químico. A 

missão, além do negócio, é criar consciência entre os grupos de usuários, empregados e o 

público sobre a importância de proteger o meio ambiente. Esses costumam criar embaixadores 

do meio ambiente, disseminando os valores de proteção da Terra. 

 

2.2 A prática de greenwashing 

 

Ao determinar que produzirá produtos não nocivos ao meio ambiente, é extremamente 

necessário que a empresa em questão reavalie todo o seu processo produtivo, desde a 
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fabricação, embalagem, transporte, consumo, descarte, a forma como a matéria-prima é extraída 

da natureza, e como são manipuladas durante o ciclo de produção, não gerando emissão de 

poluentes durante o processo, até o olhar mais severo quanto aos fornecedores, terceirizados e 

parceiros, pois todos devem ter selo verde e preocupação ambiental. Depois que a empresa 

coloca em prática todos esses fatores citados, um produto da marca pode ser legitimamente 

considerado “verde”.15  

A pesquisa realizada em novembro de 2020, com 110 pessoas, de ambos os sexos, com 

idade acima de 18 anos, em sua maioria moradores da região sudeste do Brasil e de diferentes 

classes sociais, indica que 78,5% dos entrevistados se preocupam com às questões ambientais, 

enquanto 20,9% se preocupa às vezes e 0,9% não pratica ações sustentáveis em seu cotidiano. 

Além disso, quando perguntados se apoiam empresas que possuem discursos ecológicos, 90% 

afirmaram que concordam, enquanto 1,8% discordam.16 Portanto, os consumidores estão mais 

exigentes, informados e preocupados com os próprios hábitos e que implicam diretamente em 

viver em um mundo melhor. E é cada vez mais notória essa “corrida” das empresas pela 

adaptação e engajamento de causas que elevam essa cultura, pois tornou-se valioso conquistar 

esse público e abraçar as causas que eles defendem. 

Um exemplo dessa preocupação por parte do público, é a consideração da própria 

pegada ecológica “deixada” no meio ambiente. Ela é um indicador de sustentabilidade, feita 

através de um cálculo (http://www.pegadaecologica.org.br), que compara as demandas da 

sociedade (que utiliza bens de consumo e serviços), com capacidade regenerativa do planeta 

(biocapacidade), e assim, obtém o verdadeiro impacto das ações humanas na biosfera.17 

Segundo Karina Collenghi, gerente de contas da Kantar e especialista em Need Scope, 

hoje existe um senso de responsabilidade pessoal de realizar mudanças, de agir de forma 

sustentável e de considerar o impacto que a vida humana causa na Terra. E cabe às marcas 

traduzir esses anseios em experiências únicas e confortáveis para os consumidores.18 

No entanto, ao irem de encontro com essa demanda em busca de adequar-se ao mercado, 

muitas empresas acabam utilizando um discurso sustentável não condizentes com as reais 

 
15  MACHADO, Kalinde; MARIA, Larissa; BARROS, Priscylla. Publicidade frente à responsabilidade social, 
sustentabilidade e ao consumo consciente. Minas Gerais: Portal Intercom, 2015. 
16 A metodologia da pesquisa utilizada é de natureza básica, tendo como objetivo ser descritiva, com uma 
abordagem quantitativa, utilizando a técnica de estudo de campo e método dedutivo. 
17 O que é pegada ecológica? eCycle, c2010-2020. Disponível em: <https://www.ecycle.com.br/3731-pegada-
ecologica.html>. Acesso em: 13 de outubro de 2020.  
18 MAIS responsável… e exigente! Cliente SA, 15 de fevereiro de 2020. Disponível em: 
<https://www.clientesa.com.br/especial/69946/mais-responsavel-e-exigente>. Acesso em: 13 de novembro de 
2020. 
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condutas pregadas por elas e seguem apenas com o objetivo de conquistar e persuadir o 

consumidor a acreditar em um falso selo sustentável. Essa conduta ou prática, leva o nome de 

greenwashing, em referência ao termo “lavagem de dinheiro” e tem como definição o apelo 

marqueteiro sobre o cuidado com o meio ambiente, sem no entanto apresentar justificativa 

válida que demonstre o real engajamento da empresa com a ecologia19 e acaba por espalhar ao 

público mensagens falsas.  

Para identificar mais facilmente as práticas enganosas de publicidade ambiental, no ano 

de 2010, a TerraChoice publicou uma atualização do relatório intitulado de The Sins of 

Greenwashing (Os Pecados do Greenwashing), sendo o primeiro divulgado em 2007. Nele, a 

empresa canadense especializada em marketing ambiental, analisou diversos produtos, agrupou 

os exemplos de “lavagem verde” e por fim, classificou os crimes encontrados em sete 

categorias: o pecado do custo ambiental camuflado, o pecado da falta de provas, o pecado da 

incerteza, o pecado do culto dos falsos rótulos, o pecado da irrelevância, o pecado do menos 

pior e, por fim, o pecado da mentira.20 21 

1. O pecado do custo ambiental camuflado: quando o rótulo destaca uma qualidade 

“verde” do produto e esconde outras características que podem representar uma perda 

ambiental maior.  

2. O pecado da falta de prova: quando faltam dados que provem que o produto é correto 

ambientalmente e as informações não são acessíveis. 

3. O  pecado da incerteza: quando o consumidor não entende a informação passada e 

confunde significados.  

4. O pecado do culto a falsos rótulos: quando o produto transmite a impressão errada, 

parecendo que tem um selo confiável e não tem. 

5. O pecado da irrelevância: quando é dado destaque para informações que não são 

importantes ou úteis na busca do consumidor.  

6. O pecado do menos pior: quando o benefício ambiental do produto pode até ser 

verdadeiro, mas esconde o impacto da sua indústria como um todo.  

7. O pecado da mentira: quando a informação passada no produto, é falsa.  

 
19 KELLES, Diorela. Greenwashing e as práticas oportunistas do mercado que tentam driblar o pensamento 
sustentável. Inteligência Corporativa Rock Content, 2 de agosto de 2019. Disponível em: 
<https://inteligencia.rockcontent.com/greenwashing/>. Acesso em: 13 de outubro de 2020.  
20 OS 7 pecados do Greenwashing. Portal Veganismo, 17 de dezembro de 2011. Disponível em: 
<https://www.portalveganismo.com.br/propaganda-fotografia/7-pecados-do-greenwashing/>. Acesso em: 13 de 
outubro de 2020. 
21 THE Sins Of Greenwashing. TerraChoice, 2010. Disponível em: 
<http://faculty.wwu.edu/dunnc3/rprnts.TheSinsofGreenwashing2010.pdf>. Acesso em: 16 de novembro de 2020. 
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Atualmente, o consumidor possui uma série de selos oficiais de certificação, que os 

ajudam no momento da compra e os protegem dessas falsas propagandas. No entanto, através 

da pesquisa realizada em novembro de 2020, menos da metade, 46,4%, conhecem de fato esses 

selos de proteção, enquanto 32,7% desconhecem por total e 19,1% talvez os conheçam.22 

Entre os selos ambientais, estão:23  

● Procel Edifica: instituído em 2003 pela Eletrobrás, em parceria com diversas 

instituições públicas e privadas. O selo Procel Edifica promove o uso racional de energia 

em todas as fases das edificações, reduzindo desperdícios e impacto ambiental.  

● Liderança em Energia e Design Ambiental (LEED): é um sistema internacional de 

certificação e orientação ambiental para edificações, utilizado em 143 países, que 

objetiva incentivar a transformação dos projetos, obras e operação das edificações com 

foco na sustentabilidade.  

● Carbon Trust Standard: certifica indústrias, levando em consideração o consumo de 

energia, as emissões de CO2 e o consumo de água.  

● BREEAM: criado no início da década de 90, está entre as primeiras metodologias 

criadas no mundo que buscam avaliar o desempenho das medidas de redução de impacto 

ambiental gerados pelas atividades da construção civil e vida útil do empreendimento. 

● Forest Stewardship Council (FSC): certifica áreas e produtos florestais, como toras de 

madeira, móveis, lenha, papel, nozes e sementes.  

● ISO 14001: oferecido no Brasil pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), certifica o sistema de gestão ambiental de empresas e empreendimentos de 

qualquer setor. Para isso, leva em conta fatores como o uso racional de recursos naturais, 

a proteção de florestas e a preservação da biodiversidade.  

● Rainforest Alliance Certified: certifica produtos agrícolas, como frutas, café, cacau e 

chás. Esse selo é uma certificação socioambiental, que prima pelo respeito à 

biodiversidade e aos trabalhadores rurais envolvidos no processo de produção agrícola.  

● Ecocert: certifica alimentos orgânicos e cosméticos naturais ou orgânicos. Neste caso, 

os alimentos processados devem conter um mínimo de 95% de ingredientes orgânicos 

 
22 Aplicada pela autora do artigo por meio do Google Forms, a metodologia da pesquisa utilizada é de natureza 
básica, tendo como objetivo ser descritiva, com uma abordagem quantitativa, utilizando a técnica de estudo de 
campo e método dedutivo.  
23 SUSTENTABILIDADE, relatório de inteligência. SEBRAE, julho de 2016. Disponível em: 
<http://sustentabilidade.sebrae.com.br/Sustentabilidade/Para%20sua%20empresa/Publicações/2016_7_CERTIFI
CAÇÕES_VERDE.pdf>. Acesso em: 13 de novembro de 2020. 
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para serem certificados; e os cosméticos devem ter ao menos 95% de ingredientes 

vegetais e 95% destes ingredientes devem ser orgânicos certificados. 

● Instituto Biodinâmico (IBD): certifica alimentos, cosméticos e algodão orgânicos. 

Para obter a certificação, os produtos devem cumprir os requisitos básicos para a 

produção orgânica, como não usar agrotóxicos, e obedecer ao Código Florestal 

Brasileiro e às leis trabalhistas. Os industrializados devem ter ao menos 95% de 

ingredientes orgânicos certificados. 

● Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica: o Procel certifica 

equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos. O selo é concedido a produtos que 

apresentem os melhores níveis de eficiência energética dentro de cada categoria.  

● CESVI: procura atestar oficinas mecânicas tanto em práticas técnicas quanto em 

práticas ambientais. No âmbito técnico, o selo serve para informar seguradoras e 

potenciais clientes interessados sobre um serviço de qualidade. Anualmente, a empresa 

solicita uma nova avaliação podendo acompanhar sua evolução em relação aos últimos 

anos. No quesito ambiental, o selo atesta que a oficina adota descarte e reparo adequados 

e possuem os processos ambientalmente corretos. 

 Existem também os selos de certificação vegana e de livre crueldade animal, que devem 

ter atenção do consumidor se caso, respectivamente, o mesmo não deseja consumir produtos 

com ingredientes de origem animal ou que foram testados em animais. São eles:24  

● Selo da Sociedade Vegetariana Brasileira - Vegano: o selo da SVB é dado aos 

produtos que não passaram por testes em animais em nenhuma das etapas de sua 

fabricação, e que também não possuem ingredientes de origem animal. 

● Selos de cruelty-free: certifica que não foi testado em animais. Entretanto, ser cruelty-

free não significa que o produto é vegano, ou seja, o produto pode ter ingredientes de 

origem animal. Entre os mais conhecidos estão o “The Leaping Bunny” (O Coelho 

Saltitante), da organização Cruelty Free International, “People for Ethical Treatment 

of Animals” (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais), da organização PETA e o 

“Choose Cruelty Free” (Escolha sem Crueldade). 
● Selo Vegano Nacional/Internacional: a “Veganismo Brasil” é responsável pela 

permissão do uso do Certificado Vegano da Organização Veganismo Brasil, assim como 

o selo original da “Vegan Society”, com devida permissão da mesma e ambos seguem 

 
24 ENTENDA os principais selos de certificação vegana e ambiental. Vegpedia, 30 de abril de 2018. Disponível 
em: <https://vegpedia.com/2018/03/30/entenda-os-principais-selos-de-certificacao-vegana-e-ambiental/>. Acesso 
em: 13 de outubro de 2020. 
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os mesmos critérios, apenas se aplicam a produtos não testados em animais e livres de 

ingrediente de origem animal. 

 Portanto, se há o desejo de prejudicar o menos o meio ambiente e assim, abraçar 

empresas que de fato se preocupam verdadeiramente com as mesmas questões, é extremamente 

necessário que se verifique os rótulos dos produtos consumidos. Assim, o consumidor não 

financia marcas que possuem discursos falsos e vazios. A mensagem precisa ser clara, 

transparente e identificável, e a publicidade é o ponto de partida dessas ações. 

 
 

3. ESTUDO DE CASO DA MARCA “LOVE BEAUTY AND PLANET” 

  

 A movimentação de consumir produtos e/ou serviços, escolher uma marca para seguir 

e apoiar, deixou de ser um meio pelo qual as pessoas descobrem quem elas são, e passou a ser 

uma forma de comprovar a própria existência, colocando o ato de comprar como uma afirmação 

social. Segundo Canclini (1999, p. 21), partimos da hipótese de que, “quando selecionamos os 

bens e nos apropriamos deles, definimos o que consideramos publicamente valioso, bem como 

os modos com que nos interagimos e nos distinguimos na sociedade, com que combinamos o 

pragmático e o aprazível”.  

 Companhias do mundo todo, de diversos setores e portes, estão abraçando e adotando 

causas ambientais para si, seja pela consciência genuína gerada, ou pelos diversos benefícios 

trazidos, como redução de custos na produção, melhor reputação e claro, a conquista de novos 

públicos e por consequência, pessoas mais engajadas nessas ações, que escolheram para si o 

que desejam consumir e afirmar socialmente.  

Considerando essa preocupação ambiental, a marca suíça On, que produz sapatos de 

corrida de alta performance, lançou recentemente o primeiro tênis por assinatura. O modelo 

Cyclon não pode ser comprado, apenas alugado por um valor fixo mensal. Ao final da vida útil, 

estimada pela fabricante em 400 km de corridas, o inquilino comunica a locadora, que 

providencia um novo modelo sem custo de postagem. A ideia é permitir a reciclagem total do 

calçado, levando em conta que o produto é produzido com 50% de materiais biológicos, 

especificamente sementes de mamona.25 

 
25 CAETANO, Rodrigo. Tênis vegano e por assinatura? Fabricantes inovam para reduzir impacto. Exame, 
18 de outubro de 2020. Disponível em: <https://exame.com/esg/tenis-vegano-e-por-assinatura-fabricantes-
inovam-para-reduzir-
impacto/?fbclid=IwAR2ODzuJeodwXng1Ln_si7P5N4IHIUNgV64852Sfv_7JQo81SWxzQ_vz0kE>. Acesso em: 
14 de outubro de 2020.  
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Outra empresa que aderiu recentemente a mensagem ecológica publicamente, foi a 

multinacional norte-americana de tecnologia, Apple. No evento de anúncio da nova linha 

iPhone 12, no dia 13 de novembro de 2020, a marca deixou claro que sua missão até 2030 é se 

tornar 100% neutra em emissão de carbono também na cadeia de suprimentos. Neste processo, 

foram retirados da caixa dos novos celulares acessórios como o adaptador de energia e os fones 

de ouvido EarPods, deixando apenas um novo cabo USB-C para Lightning. Assim, o usuário 

que já possui os acessórios em casa, poderá utilizá-los novamente, e caso não tenha, precisará 

comprar separadamente. A empresa justificou que o objetivo é evitar o acúmulo de lixo 

eletrônico e reduzir o carbono produzido por ela, que pode ser comparada a 450 mil carros a 

menos rodando por ano. Além disso, a caixa foi compactada na questão do tamanho, o que 

facilita no momento do transporte, pois mais unidades cabem em um caminhão e isso faz com 

que seja preciso menos viagens para transportar a mesma quantidade de produtos. Ainda na 

apresentação, a Apple disse que espera que outras empresas sigam esse mesmo modelo de 

missão, focada na preservação do meio ambiente.26 A decisão, claro, gerou diversos debates e 

grande polêmica em torno das comunidades. No entanto, até o momento, a empresa não voltou 

atrás na decisão.   

 A Love Beauty and Planet, marca central desse estudo, chegou ao Brasil em 2019 

promovendo um discurso semelhante. Lançada em 2017 nos Estados Unidos e hoje presente 

em 28 países, segundo o próprio site, ela foi criada com um único objetivo:  

 
Deixar você mais bonita e cuidar com um pouco de amor do nosso planeta. 
Queremos fazer a diferença a cada banho, ajudando nosso planeta a ser um 
lugar mais feliz e com menos desperdício. Nossa abordagem é holística, 
abrangendo todo o ciclo de vida do produto e muito mais. Selecionamos 
nossos ingredientes, embalagens e parceiros cuidadosamente. Dizemos que 
nossa trajetória é composta de #pequenasaçõesdeamor (pequenas ações de 
amor) - e esse é apenas o começo. (LOVE BEAUTY AND PLANET, 2019) 
 
 

 Ao lançar os produtos em território nacional, trazendo as linhas caring moisture, 

energizing detox, relaxing, relaxing rain e tropical hydration, que são compostas por shampoo, 

condicionador, máscara de tratamento, creme de pentear, creme de limpeza, desodorante e 

 
26 ARRUDA, Wellington. Apple tira fone de ouvido e carregador da caixa no iPhone 12 e outros. Olhar Digital, 
13 de outubro de 2020. Disponível em: <https://olhardigital.com.br/noticia/apple-tira-fone-de-ouvido-e-
carregador-da-caixa-no-iphone-12-e-outros/108599>. Acesso em: 14 de outubro de 2020. 

https://olhardigital.com.br/noticia/apple-revela-quatro-variacoes-do-iphone-12-com-visual-inspirado-no-iphone-4/106980
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sabonete líquido, a fabricante Unilever apostou em influenciadores digitais para espalhar a 

mensagem principal e engajar o público.27 

 A fim de conscientizar os consumidores e trazer inovações para o universo de 

cosméticos, a marca fomenta em seu discurso seis compromissos fundamentais para um futuro 

e um planeta melhor:28  

● Mais natural: as fórmulas contém 95% de ingredientes de origem natural e obtidos de 

maneira consciente e sustentável, tais como a lavanda, a manteiga de murumuru e o 

ylang-ylang.  

● Menos plástico: os frascos são feitos de plástico PET reciclado pós-consumo e são 

100% recicláveis; o próximo “desafio” é tornar as tampas também recicláveis.  

● Menos água: os condicionadores possuem a tecnologia de enxágue rápido ou no inglês,  

fast rinse, o que torna possível uma maior economia de água.  

● Menos poluição: há um esforço para ter uma emissão de carbono reduzida, porém não 

é o suficiente. Por isso, a marca paga uma taxa (US $40) por tonelada de CO2 emitida 

para minimizar a pegada ecológica, financiando programas externos de redução das 

emissões de carbono e resíduos de aterros. 

● Mais amor: por acreditarem no poder e potencial de pequenas ações, são associados ao 

WWF-Brasil, que hoje é uma das maiores organizações de conservação da natureza no 

mundo. 

● Mais beleza: além dos compromissos reais com às questões ambientais, a marca 

também se compromete a levar sempre os melhores produtos de beleza para os seus 

consumidores, prometendo e promovendo cuidado e amor.  

 Através das responsabilidades citadas acima, a Love Beauty and Planet obteve alguns 

selos de certificação importantes, e que podem ser identificados facilmente nas embalagens, 

como o da Vegan Act e o da PETA, que atesta o produto que não contém nenhum componente 

de origem animal, também não testado em animais, e o selo do frasco feito 100% de plástico 

reciclado. Além disso, a fórmula não contém silicones, parabenos e corantes, que podem 

prejudicar a saúde capilar, e não são sustentáveis. 

 
27 UNILEVER aposta em influenciadores para promover marca vegana no Brasil. Panorama Farmacêutico, 29 
de maio de 2019. Disponível em: <https://panoramafarmaceutico.com.br/2019/05/29/unilever-aposta-em-
influenciadores-para-promover-marca-vegana-no-brasil/>. Acesso em: 15 de novembro de 2020. 
28 UNILEVER. Love Beauty and Planet, 2020. Site da marca. Disponível em: 
<https://www.lovebeautyandplanet.com/br/home.html>. Acesso em: 15 de novembro de 2020. 
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Figura 3: Embalagem Love Beauty and Planet 
(Fonte: acervo de imagens da autora) 

 
 

 Através da pesquisa realizada com diversos consumidores, foi possível identificar 

algumas questões relevantes quanto à demanda da marca em estudo. Mais da metade dos 

entrevistados, 69,1%, não a conhecia, enquanto apenas 5,5% faz uso atualmente dos produtos, 

5,5% alegaram que já usou, 8,2% tem o desejo em adquirir, 6,4% até conhecem a marca, mas 

a vê como indiferente, 3,6% dos perguntados mesmo conhecendo, não pretendem usar e 1,8% 

não conhecem e não tem interesse.29 Esse resultado indica que a marca possui uma 

disseminação fraca em território nacional, o que pode ter diversas razões, como produtos recém-

chegados, a marca ter um nicho específico, entre outras. 

 Outro dado importante retirado da mesma pesquisa, é como o público que conhece, usa 

ou já usou algum produto da marca, a enxerga. Dos 20,8% entrevistados que a conhecem, 13,6% 

afirma ver a Love Beauty and Planet, no geral, como uma boa marca, 4,5% como ótima, 1,8% 

regular e 0,9% a vê de forma ruim.30 Portanto a imagem que a marca passa, tem sido bem vista 

pelo público, mas não ainda em sua totalidade. 

 
29 Aplicada pela autora do artigo por meio do Google Forms, a metodologia da pesquisa utilizada é de natureza 
básica, tendo como objetivo ser descritiva, com uma abordagem quantitativa, utilizando a técnica de estudo de 
campo e método dedutivo.  
30 Idem. 
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A marca que está disponível em diversas farmácias, mercados, hipermercados e e-

commerce, tendo preços acessíveis em relação a concorrência que entrega os mesmos 

resultados (Natura, Lola Cosmetics), se apresenta no ponto de venda (PDV) de forma sucinta. 

Entretanto, mantém a identidade visual já conhecida, a relevância das mensagens e das 

informações que estão sempre sendo transmitidas de forma clara e transparente, seja nas 

embalagens ou na mídia.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 4: PDV Love Beauty and Planet 
(Fonte: Facebook Trade Plus) 
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Já no meio virtual brasileiro, possui uma presença mais forte e pode ser encontrada 

através do site (lovebeautyandplanet.com/br/home.html), Instagram, Facebook e YouTube - 

sendo os dois últimos menos utilizados. Na plataforma do Instagram 

(@lovebeautyandplanet_br), possui atualmente cerca de 126 mil seguidores, o que pode ser 

considerado um bom número e mantém a identidade visual com a paleta de cores e fontes 

utilizadas nos produtos. Entre as publicações, é possível encontrar diversos conteúdos 

relacionados ao meio ambiente, como as escolhas conscientes diárias e mensagens inspiradoras 

de beleza e autocuidado, além de utilizar imagens de pessoas e dos produtos reais nas postagens.  

Para a divulgação dos produtos, a marca costuma enviar para influenciadores digitais 

press kit personalizados e condizentes com a mensagem passada, como ecobag, canudo de 

metal, copo reutilizável, ampulheta de banho para controlar o tempo gasto com o chuveiro 

aberto, entre outros. Esses objetos também estão disponíveis para o público que deseja comprar.  

A maior controvérsia e que dificulta a aceitação e disseminação da marca por parte dos 

consumidores, é a fabricante dos produtos, a Unilever. Atualmente a empresa possui em alguns 

de seus produtos selos que certificam não haver testes, sofrimento ou composição animal, como 

no caso da Love Beauty and Planet. No entanto, a multinacional não é vegana e ainda testa em 

animais. Por isso, há um grupo de veganos que não concorda que qualquer produto da Unilever 

deva ser considerado vegano ou que devam consumi-los. 

 Para a empresa obter tais selos, é considerado o item isoladamente, não a companhia 

como um todo, por isso se o produto não tem nada de origem animal e também não foi testado 

em animais, ele pode ser considerado vegano.31  

No entanto, muitos veganos não dão prioridade ou apoiam essas empresas, mesmo que 

essas possuam produtos sem ingredientes de origem animal. Esse grupo alega que devem 

boicotar companhias envolvidas em testes animais, pois veganismo não é apenas uma dieta. 

Além disso, acabam financiando a instituição que pode e vai investir esse dinheiro em outros 

produtos que não seguem a mesma linha de consciência.  

 

 

CONCLUSÃO  

 

 
31 CHAVES, Fabio. SVB certifica produto da Unilever e reacende debate: boicotar empresas que testam faz 
sentido? Vista-se, 14 de janeiro de 2019. Disponível em: <https://www.vista-se.com.br/svb-certifica-produto-da-
unilever-e-reacende-debate-boicotar-empresas-que-testam-faz-
sentido/#:~:text=A%20Unilever%20é%20uma%20multinacional,Unilever%20deva%20ser%20considerado%20
vegano.>. Acesso em: 16 de novembro de 2020. 
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Atualmente, existem diversas empresas, de diferentes portes e setores interessadas em 

construir essa ponte entre o consumo consciente e o consumidor, seja por ter uma missão 

genuína ou pelas vantagens geradas no processo. Fato é, que estão buscando a mudança, o novo, 

e isso é o Marketing 3.0, a mistura do marketing colaborativo, cultural e espiritual e a maneira 

como as marcas trazem essas transformações para os consumidores e eles aceitam como parte 

do cotidiano.32  

A sociedade está mais exigente,  atenta e engajada quando se trata, por exemplo, das 

questões ambientais que estamos vivenciando e do esgotamento dos recursos naturais. Por isso, 

há uma demanda crescente por produtos e serviços que tragam essa nova visão e que 

possibilitem resultados positivos para o Planeta. Assim, consumir deixa de ser um ato 

corriqueiro, e passa a ser um ato mais ativista e consciente.  

Na pesquisa de campo realizada33, foi possível notar essa maior participação da 

população, pois mesmo aqueles que ainda não são veganos (não consomem nada que tenha 

origem animal), têm consciência e vêem a importância de, por exemplo, optar por produtos sem 

ingredientes de origem animal ou que não fazem testes em animais. Dos entrevistados, 42,7% 

afirmaram que fazem esse tipo de escolha frequentemente, enquanto 20% afirmaram que 

sempre, e esses são dados reveladores dessa preocupação. Portanto, marcas que não se 

adequarem a essa nova demanda, ficarão para trás, e perderão parte do público para aquelas que 

inovarem. 

No entanto, as empresas devem também ter um olhar mais atento para si, pois não basta 

“surfar a onda verde” e não ser de fato uma companhia preocupada com essas questões. Como 

foi falado, os consumidores estão cada vez mais atentos ao que apoiam, possuem mais 

informações, guias e diretrizes. Por isso, as marcas devem sempre ter o cuidado com o que está 

sendo passado, se não estão sendo maliciosos e transmitindo mensagens irreais ou falsas, como 

aquelas que se encaixam nos sete pecados do greenwashing.  

Em suma, 65,5% dos entrevistados da pesquisa,34 acreditam que sim, podemos nos 

tornar uma sociedade mais consciente quanto às questões de consumo, e a cada dia caminhamos 

para essa nova “era”, principalmente, por existirem marcas que auxiliam fortemente nesse 

processo, como a Love Beauty and Planet. 

 
32 KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 3.0: as forças que estão definindo 
o novo marketing centrado no ser humano. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2010. 
33 Aplicada pela autora do artigo por meio do Google Forms, a metodologia da pesquisa utilizada é de natureza 
básica, tendo como objetivo ser descritiva, com uma abordagem quantitativa, utilizando a técnica de estudo de 
campo e método dedutivo.  
34 Idem.  
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