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O Mercado é atualmente uma das forças mais importantes que mobilizam 

as escolhas públicas e o comportamento das empresas. Iniciativas como o ISO 

14001, barreiras não-tarifárias impostas pelos blocos econômicos, restringindo 

o comércio de produtos e selos com vistas à garantia de tomada de meios de 

produção menos impactantes tornam-se cada dia mais presentes em nosso 

cotidiano. 

O consumo sustentável é um conceito relativamente novo, porém cada dia 

mais presente em nosso dia a dia, conforme se depreende da grande 

quantidade de marcas “ecologicamente sustentáveis”, “verdes” e “limpas” que 

vemos em nossas ruas. 

Por consumo sustentável, entende-se o comportamento do consumidor 

preocupado com a proteção do meio ambiente, sociedade e sua própria saúde, 

uma vez que o consumo de produtos com menor potencial ofensivo ao entorno 

e à sociedade contribuem muitas vezes para uma melhor qualidade de vida do 

próprio consumidor. 

A legislação presente na Política Nacional de Resíduos Sólidos, com o 

instituto da responsabilidade compartilhada e as controvérsias bastante 

difundidas em torno do Novo Código Florestal de Aldo Rebelo, trazem dados 

interessantes sobre o crescimento do interesse da sociedade pelas questões 

ambientais. 

Como infere-se do trecho do trabalho de OLIVEIRA a seguir transcrito, o 

chamado consumo sustentável possui historicamente pouco tempo de vida: 

O conceito de consumo sustentável passou a ser construído a 

partir do termo desenvolvimento sustentável, divulgado com a 

Agenda 21, documento produzido durante a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio 

de Janeiro, em 1992. A Agenda 21 relata quais as principais 

ações que devem ser tomadas pelos governos para aliar a 



necessidade de crescimento dos países com a manutenção do 

equilíbrio do meio ambiente. Os temas principais desse 

documento falam justamente sobre mudanças de padrões de 

consumo, manejo ambiental dos resíduos sólidos e saneamento e 

abordam ainda o fortalecimento do papel do comércio e da 

indústria.1. 

Ainda assim, o chamado “consumidor verde” vem ganhando cada vez 

mais força no mercado industrial, tornando-se uma variável interessante para a 

indústria. 

 

Segundo dados do trabalho de RYAN, 

 

Americanos estão se tornando cada vez mais preocupados com o 

meio ambiente. Estudos revelam que a preocupação dos 

americanos com o meio ambiente é um “grande negócio” ou “bom 

pedaço”, vez que crescera de 62% para 77% entre 2004 e 2006.  

 

Crescimento entre movimentos ambientais podem ser vistos 

através dos associados do Sierra Club, que crescera em um terço 

nos últimos anos. Mais pessoas estão tornando suas casas 

eficientes em energia, dirigindo veículos menos poluentes e dando 

mais atenção à reciclagem, além de comprar produtos que são 

mais saudáveis e menos nocivos à sociedade e ao meio 

ambiente.2 

 

Tal comportamento dera margem à chamada teoria do consumidor verde 

(consumo sustentável), e verdadeiras repercussões práticas onde, segundo 

WU, “com a teoria do consumidor verde, empresas sobrevalorizam regras para 

atender à demanda dos consumidores ambientalmente conscientes, que estão 
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dispostos a pagar mais por um produto-verde ou redirecionar sua demanda 

entre empresas limpas.3 

 

No Brasil, o quadro não é diferente, segundo reportagem publicada no 

site Planeta Sustentável da editora Abril, “Repetindo a colocação do ano 

passado, o Brasil ficou em segundo lugar, atrás apenas da Índia, na pesquisa 

Greendex 2009 que consultou consumidores de 17 países do mundo, afim de 

medir o seu comportamento em relação ao meio ambiente. Os estudos 

foram realizados pela National Geographic Society, em conjunto com o 

instituto de pesquisas GlobeScan, e divulgados nesta quinta-feira.”4  

 

Amostras de iniciativas voltadas ao Consumo Sustentável e sua 

influência no Mercado podem ser vistas através do ISO 140015 buscado por 

empresas nacionais, que institui a variável verde como necessária à 

certificação internacional da empresa, o selo de proteção à Amazônia para 

árvores cortadas fora de áreas de proteção e mais recentemente o selo “Azul” 

concedido pela Caixa Econômica Federal para empreendimentos em 

construção civil “sustentáveis”. 

 

Segundo as informações da revista Guia da Construção: 

 

O Residencial Bonelli, empreendimento da construtora 

catarinense Rôgga, é o primeiro - e, até o fechamento desta 

edição, único - prédio do Brasil a receber o selo Casa Azul da 

CEF (Caixa Econômica Federal), sistema de classificação 
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socioambiental de projetos habitacionais. O edifício está sendo 

construído em Joinville, no Estado de Santa Catarina, e atende a 

32 dos 53 critérios avaliados, o suficiente para enquadrá-lo na 

categoria ouro.De acordo com Vilson Buss, diretor da Rôgga, os 

empreendimentos da empresa já atendem normalmente a 25 dos 

critérios, suficiente para atingir o nível prata. Por isso, a 

construtora planeja candidatar todos os futuros empreendimentos 

à certificação. No Residencial Bonelli, a empresa estima que a 

implantação do selo ouro tenha custado entre 1% e 3% do 

orçamento total. A concessão do selo não implica redução das 

taxas de financiamento do empreendimento. Segundo Buss, o que 

motivou a adesão foi a necessidade de ter um referencial de 

sustentabilidade: "Temos um parâmetro de qualidade, com a ISO 

9001 e a certificação do PBQP-H (Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade do Habitat). O selo nos referencia para 

saber se estamos construindo empreendimentos sustentáveis", 

afirma.6 

 

A experiência trazida por Bonelli evidencia a importância trazida pelo elemento 

sustentável para os consumidores atuais, a ponto da empresa investir em uma 

certificação que nada mais traz em benefícios diretos do que a estampa da 

sustentabilidade ao condomínio. 

 

Assim sendo, pode-se concluir que: o mercado está cada dia mais sensível ao 

chamado consumo sustentável, trazendo boas oportunidades de 

empreendedorismo dentro de técnicas de baixo impacto e uma melhoria 

bastante significativa na qualidade de vida dos consumidores e do meio 

ambiente. 

 

Porém, para que esta tendência siga em crescimento, é necessária uma 

crescente manutenção da consciência dos consumidores, a partir da difusão da 

educação ambiental e das práticas de consumo sustentável entre as famílias 

Brasileiras. 
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