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Resumo
O mercado está com uma forte presença de produtos que exploram através do marketing
processos e atributos que estariam relacionados com a prática sustentável. Diante dessa
tendência este trabalho visa entender qual a real percepção dos atuais clientes do produto
SOU da Natura que foi utilizado como um exemplo por trazer na sua embalagem e no seu
processo produtivo características de produtos ecologicamente corretos que são explorados
na comunicação do mesmo para o seu público consumidor e para a sociedade.Chegou se a
conclusão que temos que de fato a grande maioria dos respondentes acreditando nos
produtos ecologicamente corretos , e que os mesmos
atribuem a estes valores
correlacionados à sustentabilidade nos seus três aspectos, sendo que o ambiental mantém
destaque perante aos outros
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RESUMO
O mercado está com uma forte presença de produtos que exploram através
do marketing processos e atributos que estariam relacionados com a prática
sustentável. Diante dessa tendência este trabalho visa entender qual a real
percepção dos atuais clientes do produto SOU da Natura que foi utilizado como
um exemplo por trazer na sua embalagem e no seu processo produtivo
características de produtos ecologicamente corretos que são explorados na
comunicação do mesmo para o seu público consumidor e para a sociedade.
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1. INTRODUÇÃO
O consumo de produtos ecologicamente corretos cresce no mundo inteiro
embalado pela onda verde. E dentro desse movimento existe uma parte da
sociedade que assume uma postura muito mais ativa por se identificar com a
causa e passa a pressionar tanto o Estado quanto o Mercado para que estes
entes assumam posturas mais pró-ativas em prol do consumo consciente. As
Organizações Não Governamentais são os agentes mais estruturados dentro
desse movimento que exercem pressão, mas atualmente com o avanço do uso
das redes sociais os consumidores finais estão assumindo cada vez mais o papel
de consumidor consciente e influenciado a compra dos outros consumidores com
suas opiniões.
Para entender como o consumo de produtos ecologicamente corretos afeta
o mercado é necessário saber quais são os seus motivadores, e se esses são
realmente capazes de mudar o hábito dos consumidores finais que estão em
grandes aglomerados urbanos e por isso exige mais praticidade nas atividades do
dia-a-dia.
Neste cenário, em que é comum verificar a presença de pequenas
organizações atendendo a este público por ter um processo produtivo mais
customizado, passa a verificar cada vez mais que grandes organizações estão se
voltando para este mercado para estabelecer-se como empresas ecologicamente
corretas. No Brasil, a Natura assume o papel de principal organização
ecologicamente correta e entre as linhas de produtos existe a linha SOU, uma
linha que surgiu com a proposta de atender a este público por ter um processo
produtivo muito mais consciente reduzindo, inclusive, o preço do produto final,
tendo um caráter sustentável que abarca os 4p's do Marketing, sendo o foco
principal do produto SOU é a sua embalagem.
Cabe ressaltar que o fato de existir toda uma pressão para a adoção do
consumo de produtos ecologicamente corretos não representa diretamente que o
hábito de consumo tenha mudado, ou esteja em fase de mudança, principalmente
em cidades de grande porte de países em desenvolvimento.
Problema de pesquisa: Como o apelo ecologicamente correto e o caráter
diferencial do produto SOU da Natura se traduz no mercado, tanto em
aceitabilidade, quanto em vendas efetivas.
1.1. OBJETIVOS
Desvendar qual a imagem produzida pelos produtos ecologicamente corretos nos
atuais clientes do produto SOU da Natura na Região Metropolitana de Salvador BA.
1.1.1. Específicos
• Entender a percepção dos atuais clientes do SOU da Natura sobre o
significado de produtos ecologicamente corretos.
• Identificar a aceitabilidade do SOU da Natura nos atuais clientes a
partir do apelo de ser ecologicamente correto.
• Verificar se a intenção de compra por produtos ecologicamente
corretos torna-se, de fato, em compra.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
O comportamento do consumidor como área de estudo começou na
década de 60 por influência de diversos autores, mas naquele momento o estudo
era muito mais voltado para o comportamento do comprador, pois era limitado ao
ato da compra em si. No atual entendimento do conceito do Comportamento do
Consumidor e para Solomon (2002) os produtos desempenham um papel muito
maior nas vidas dos consumidores do que era proposto inicialmente. A escolha da
marca está diretamente ligada aos anseios e postulações que o consumidor tem
e, isso ocorre de forma planejada e consciente, mas também ocorre de forma
inconsciente quando este consumidor é levado pelas influências que o cercam.
Para Cobra (1997), a cultura pode atuar como um desses agentes
influenciadores que devido ao senso comum de identidade e entendimento de um
padrão social pré-estabelecido e que já é consenso dos integrantes daquele meio
orienta o comportamento do consumo.
Diante de vários fatores que influenciam o processo de decisão de compra
também já é sabido que existem sete etapas para compor esse processo: (1)
identificação da necessidade, (2) busca de informações, (3) avaliação de
alternativas, (4) aquisição, (5) consumo, (6) avaliação pós-consumo e (7) descarte
(ENGEL, BLACKWEEL, MINIARD, 1995). Entretanto, é notório que nem todas as
decisões de compra passam por todas essas etapas, pois, no dia-a-dia o
consumidor automatiza diversas etapas devido ao caráter simples e rotineiro de
suas compras. Dessa forma, é economizado tempo e energia (SOLOMON, 2004),
dois valiosos itens da vida nos grandes aglomerados urbanos como a Região
Metropolitana de Salvador-BA, referência para esta pesquisa. Ainda cabe
destacar que segundo ENGEL, BLACKWEEL, MINIARD (1995) todo o processo
de decisão de compra de um indivíduo é influenciado por esforços de marketing
que a ele são apresentados e que podem ou não serem percebidos.
Dentro do conceito de comportamento do consumidor existe o papel do
consumidor ecologicamente correto que, segundo Ottman (1994), é aquele
consumidor que irá analisar os efeitos do seu consumo sobre o meio ambiente e
irá buscar formas de ter um impacto nulo ou favorável para com o meio ambiente.
Ou seja, esse tipo de consumidor está atento ao bem-estar social e ambiental e
não apenas com a sua satisfação. Contudo, é de fundamental importância
levantar a questão de que por mais que existam apelos ambientais cada vez mais
frequentes e de todos os lados, os consumidores ainda tendem a tomar a decisão
de compra e consumo de seus produtos preferencialmente por preço e qualidade
(HERZOG, 2009). Logo, é entendido que o consumidor ecologicamente correto
tem a preocupação durante o seu processo de consumo, mas não abre mão da
qualidade para qual se destina tal produto que tenha necessidade e que o seu
preço seja acessível.
Ottman (1994) e Calomarde (2000) sustentam que um produto
ecologicamente correto deve ser concebido para satisfazer as necessidades e
anseios de preservação ambiental de consumidores preocupados com esta
questão, levando-se em conta, contudo, de que esta é uma necessidade
secundária destes consumidores, pois as pessoas compram os produtos para
satisfazerem as necessidades imediatas, ou seja, para aquelas necessidades as
quais os produtos foram designados. Dessa forma percebe-se que os atributos
explorados pelo marketing de não agressão ou menor agressão ao meio ambiente

podem funcionar como um fator de ampliação deste produto ao extrapolar as
expectativas iniciais dos consumidores.
Ao procurarmos entender o comportamento do consumidor é percebido o
grande número de variáveis que o cercam tornando-o multifacetado. Em
decorrência disso temos que o comportamento do consumidor tende a ser
diferente conforme o tipo de produto a ser adquirido e a importância atribuída ao
mesmo (ASSAEL, apud FOXALL, 2005) e as suas implicações de consumo.
O termo sustentabilidade foi muito utilizado para caracterizar pensamentos
e atitudes voltadas para o crescimento de maneira mais equilibrada e sistêmica.
Tido como uma "evolução" do conceito de Desenvolvimento Sustentável, a
Sustentabilidade abarca três dimensões, sendo elas a ambiental, social e
econômica e preza por um crescimento orgânico, contínuo e responsável visando
a garantia dos recursos naturais para as gerações futuras.
O maior difusor deste conceito foi a Organização das Nações Unidas,
através das diversas conferências, mas foi na conferência sobre meio ambiente e
desenvolvimento realizada na cidade do Rio de Janeiro em 1992, evento que
ficou conhecido como RIO-92, que o termo Sustentabilidade se firmou. E desde
essa época diversos setores da economia começaram a se apropriar desse termo
utilizado com o simples intuito de promoção, mas foram as organizações não
governamentais que utilizaram com maior fidelidade o termo. Para Jacobi (2003)
a sociedade civil organizada vem-se fortalecendo e levantado questões a serem
debatidas em nome da busca de objetivos comuns, de modo a configurar a
inflexão de uma dinâmica reativa para uma dinâmica propositiva. Nessa linha, ao
associarmos as mídias sociais, percebemos um movimento em direção à coleta,
sistematização e disseminação de informação (JACOBI, 2003).
Inclusive o mercado já apresenta várias propostas neste sentido para
articular as suas cadeias de fornecimento e garantir um atendimento para as
questões atreladas à sustentabilidade. Isto é indispensável, pois Calomarde
(2000) "sustenta que não se pode pensar em um produto ambientalmente correto
sem que se leve em consideração toda a sua vida, que compreende não só as
características do produto em si, mas também as matérias-primas que o
compõem, seu processo produtivo, sua utilização e descarte ou reutilização."
Nesta mesma diretriz sustentável, Donaire (1999, p. 100) expõe que as áreas
corporativas de marketing, ao incorporarem a variável ecológica como premissa
na condução de suas decisões, devem preocupar-se sobretudo com “o
desenvolvimento de produtos que possibilitem melhorias em atributos ambientais,
não só no que diz respeito à sua produção e uso, mas também em relação a
embalagens mais adequadas ao ambiente, distribuição sem riscos e descarte
sem resíduos”.
A adoção da sustentabilidade tem influenciado vários aspectos do contexto
organizacional e além das campanhas publicitárias que exaltam o valor de
preservar o meio ambiente a outra ponta que é mais utilizada para transmitir esse
valor para os consumidores é na embalagem dos produtos. Os profissionais de
criação das embalagens passaram a pensar nos vários aspectos que agregam
valor, no sentido de exaltar a sustentabilidade para que esteja atrelado aos
anseios do público consumidor e essas características são exploradas através da
comunicação e transmitidas para os consumidores. Portanto, cabe à empresa
estudar o impacto que seus produtos causam ao meio ambiente em todo o seu

ciclo de vida, e assumir a responsabilidade sobre o que ocorre com o produto e a
embalagem utilizada (CAIRNCROSS, 1992; RIBEMBOIM, 1997), inclusive no
descarte ou reutilização da embalagem e do resíduo.
Neste cenário que apresenta várias mudanças nas questões ambientais
surgem inúmeros desafios para as organizações mal preparadas, mas como toda
mudança também surgem várias oportunidades de negócios para todas as
empresas que estão atentas e preparadas.
As oportunidades que são agarradas pelas empresas refletem no
surgimento de incontáveis linhas de produtos que se apresentam como "produtos
ecologicamente corretos" ou simplesmente como produtos "verdes". É verdade
que alguns lançamentos refletem apenas algumas mudanças ou ajustes às
legislações vigentes, mas também refletem às pressões impostas pelos grupos de
consumidores que se mobilizam neste sentido desde o inicio da década de 90 e
que perdura até hoje (MINTU-WIMSATT; BRADFORD, 1995). No Brasil, este
novo posicionamento é seguido por diversas empresas, mas é a Natura que se
mantém na vanguarda desse movimento com a Linha Ekos que traz produtos
produzidos com ativos da biodiversidade brasileira e mais recentemente a Linha
SOU que traz um processo produtivo muito mais eficiente e tem no novo modelo
da embalagem o carro chefe dessa postura de respeito ao meio ambiente.
Diante do exposto e para fins desta pesquisa, é importante considerar
“produtos ecologicamente corretos” os produtos que causem menos impacto ao
meio ambiente do que seus alternativos (OTTMAN, 1994, p. 101).
Assim, atrelando o conceito de sustentabilidade à análise do consumidor
iremos, através desta pesquisa, avaliar como os atuais consumidores do produto
SOU da Natura interagem dentro dessa dinâmica.
2.1. MARKETING NATURA
A Natura é uma empresa de origem brasileira, mas que já está presente
em outros países da América do Sul e na Europa. Ela traz no relacionamento seu
principal valor, e tem o relacionamento positivo com o meio ambiente o seu
principal destaque perante a sociedade. De acordo com a pesquisa Top of Mind
realizada em 2014 a Natura e outra empresa do ramo de produtos para limpeza
(Ypê) dividem a liderança do ranking na categoria Meio Ambiente, ou seja, essas
duas empresas são lembradas pelos seus consumidores pela posição de respeito
ao meio ambiente e isso é resultado do trabalho do marketing que soube traduzir
a forte preocupação do relacionamento sadio com o meio ambiente.
A Natura passou a adquirir tal visão, pois desde o inicio teve que buscar se
igualar aos padrões internacionais de qualidade por ter seus principais
concorrentes já inseridos nesse meio. No inicio dos anos 2000 quando a Natura
assumiu a liderança do mercado nacional ela enfrentou outra mudança, pois os
consumidores brasileiros detinham uma renda mais estável e também estavam
ficando mais exigentes, como resultado, o crescimento e margens da Natura
estavam sob ameaça. (GHOSHAL, BARROS, SULL, SANTOS, 2000). Através de
uma gestão com investimentos concentrados no composto de marketing que,
para Kotler (2000), é um conjunto de ferramentas de marketing que a empresa
utiliza para perseguir seus objetivos de marketing no mercado-alvo, a Natura

conseguiu aproveitar as oportunidades do mercado naquele momento e firmou-se
como líder do segmento.
A Linha Ekos foi a pioneira na utilização do marketing verde pela Natura e
como tal apresentou diversas dificuldades para conseguir transmitir a qualidade e
o benefício do produto associando com a postura de respeito ao meio ambiente
que aqueles produtos traziam na sua essência. O fato é que a Natura, desde a
criação da Linha Ekos, começou uma série de processos, tendo como diferencial
competitivo a sabedoria de que o encadeamento das relações promove o bem
estar bem, conceito básico da empresa com o respeito ao meio ambiente. Para
Ghoshal e Tanure (2004), a Natura "baseou sua estratégia conforme a visão de
Schumpeter, onde a empresa em vez de simplesmente apropriar valor, funciona
como principal locomotiva de descobertas da sociedade, e progride ao criar
continuamente novos valores com os recursos da sociedade, estimulando o
progresso social e econômico.".
Fruto dessa posição a Natura lançou recentemente a Linha SOU que
chama os seus consumidores para repensarem os padrões pré-existentes e
coloca, em seu texto publicitário, que o SOU pode cuidar de sua beleza e ainda
cuidar do planeta ao trazer uma posição de respeito o meio ambiente.
Nessa linha, vamos analisar a atuação do marketing da Natura
relacionando com as outras áreas de estudo já citadas neste projeto, que
permitirá ao autor analisar os dados e informações com maior acuracidade para
assim alcançar os objetivos propostos desta pesquisa.
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa de concepção transversal terá sua tipologia baseada em uma
abordagem que utilizará multimétodos, neste caso será uma pesquisa exploratória
e descritiva para satisfazer a necessidade do autor no alcance dos objetivos
definidos, pois é necessário o entendimento de conceitos tais como consumo
consciente, produtos ecologicamente corretos e sustentabilidade, da mesma
forma que será necessário descrever características dos atuais clientes do
produto SOU da Natura para identificar sua aceitabilidade e verificar o seu perfil
de comportamento.
Na mesma linha, de uma abordagem baseada em multimétodos, será
utilizada uma análise qualitativa por intermédio de análise de conteúdo e
quantitativa por intermédio de análise estatística, para abranger as necessidades
do autor quanto ao entendimento dos dados e informações coletados através da
aplicação de survey e da busca dos dados secundários que se façam
necessários.
A população do estudo são todos os atuais clientes finais do SOU da
Natura residentes ou que trabalhem na Região Metropolitana de Salvador no
Estado da Bahia, Brasil. Para compor a abrangência do estudo será necessário
apenas uma amostra dos atuais clientes, sem definição de idade, gênero ou
renda familiar, pois a limitação por estas características não é compatível com o
propósito deste estudo. Dessa forma, a amostra será do tipo não probabilística
por conveniência que é uma alternativa quando não se possui conhecimentos
estatísticos suficientes (AAKER, KUMAR e DAY, 2001).

Para calcular o tamanho da amostra deve considerar o nível de confiança
de 95% e o tamanho aceitável de erro de amostragem de 5%. Essa especificação
vai depender da escolha entre o valor mais acurado da informação e o custo de
uma amostra maior (AAKER, KUMAR e DAY, 2001). Ao acrescentar a população
infinita, uma vez que ela é muito grande para ser estimada, tem-se todos os
fatores da equação responsável por definir o número da amostra necessário para
compor o estudo que esta pesquisa se propõe. A quantidade encontrada é de 384
pessoas, isso significa que 95% das vezes, o dado real estará na faixa de ±5%
em relação aos dados presentes na pesquisa.
A coleta de dados será através de survey com o intuito de facilitar a adesão
através deste método pelo público alvo, pois será aplicado de forma virtual
utilizando plataformas on-line disponíveis na internet. Para Babbie o uso da
internet apresenta vantagens como o baixíssimo custo, altas taxas de respostas e
retornos rápidos características importantes para auxiliar no sucesso do resultado
da coleta de dados necessária para a realização desta pesquisa.
Para complementar, serão utilizadas informações ou dados secundários
disponíveis para compreensão das ideologias, sistema de valores e da cultura no
seu sentido mais amplo (QUIVY, Raymond; CAMPENHOUDT, Luc Van, 1998).
4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os resultados colhidos durante três semanas que o survey esteve
disponível para acesso nos apresenta o perfil dos atuais clientes do produto SOU
da Natura na Região Metropolitana de Salvador - BA. A apreciação desse perfil se
faz importante para ilustrar quem é o consumidor da Natura, uma vez que a
identificação dos respondentes não é possível por ser sigilosa. E também por
detalhar quem é o consumidor do SOU da Natura através das variáveis
abordadas.
Entre todos os respondentes da pesquisa foram citadas 90 localidades
entre bairros e regiões da cidade de Salvador e também das ilhas e cidades
vizinhas que, juntas, formam a RMS (Região Metropolitana de Salvador)
demonstrando uma boa distribuição espacial dos respondentes. Entre estas áreas
pode-se encontrar bairros como Itaigara, Horto Florestal, Graça e Alphaville
regiões com alto índice de renda per capita, passando por bairros mais populares
de reconhecidamente de classe média como Brotas e Federação, além de bairros
populares como Cajazeiras, São Critovão e Calabar demonstrando uma
significativa abrangência em todos os níveis de renda da RMS.
A proporção entre os gêneros foi de, aproximadamente, 75% de
respondentes femininos e 25% de masculinos, ou seja, uma razão de 3/1
mostrando que o público masculino é um importante grupo de interesse. A
amostra também demonstrou um público predominantemente jovem com 73,6%
dos respondentes entre a faixa etária de 19 - 30 anos, sendo o segundo maior
grupo com, aproximadamente, 15% o de jovens adultos que estão entre a faixa
etária de 31 - 40 anos. E esse grupo ainda revelou possuir um excelente nível de
formação acadêmica quando 38,7% já possuíam nível superior e/ou técnico ou
pós-graduação e ainda a maioria dos respondentes, em torno de 49% do total,
estava cursando alguma graduação. Em reflexo das variáveis anteriores
majoritariamente dos respondentes, com 61%, da amostra declarou ter uma renda

salarial até três salários mínimos em 2017, sendo que o segundo maior grupo
com 25,3% declarou pertencer a faixa salarial entre R$2641 - R$10560. As
variáveis expostas aqui serão correlacionadas com outros pontos investigados na
pesquisa através de análises cruzadas.
A única pergunta filtro do questionário indagava o respondente se já tinha
consumido o produto SOU da Natura e em caso de resposta negativa o
respondente não poderia continuar a pesquisa. Após a pergunta filtro o
questionário utilizou a escala de Likert com cinco pontos para averiguar se os
respondentes se sentiam clientes da Natura e mais de 60% destes responderam
que concordavam com a afirmação conforme ilustra o gráfico abaixo.

(Gráfico 1 – Escala Likert – Ser cliente Natura)
Ainda sobre este tema é importante destacar que, aproximadamente 70%
dos respondentes declararam ser clientes a mais de três anos da Natura
demonstrando ser um público com relacionamento duradouro o que possibilita um
maior conhecimento do mix de produtos e os efeitos proporcionados pelo uso. Um
dos prováveis fatores dessa longa relação é evidenciado por cerca de 45% dos
respondentes que afirmaram ter conhecido o produto SOU através das
Consultoras/Consultores Natura e combinado com a segunda fonte mais citada
(18,6%) que são as indicações feitas por amigos e/ou familiares reafirmam que o
relacionamento é a principal base do negócio, inclusive perante a grande
divulgação que a Linha SOU teve nas redes de televisões e também na internet
com seus vários canais entre eles as redes sociais, os blogs e os sites que
representaram, respectivamente 14,2% e 12,6% conforme o gráfico seguinte.

(Gráfico 2 – Como conheceu o SOU da Natura)
Para entender quais variáveis estes consumidores consideravam
importantes no momento de comprar produtos relacionados à higiene e beleza
foram selecionadas três opções por uma maior parte dos respondentes que são
(1) Preço (Custo/Benefício), (2) Atributos do Produto (Cheiro e frescor) e (3)
Resultado Prometido (O efeito esperado no rótulo da embalagem). Esta
informação já foi citada por Ottman (1994) e Calomarde (2000) e agora é
confirmada na nossa amostra que os consumidores priorizam o produto por preço
(Custo/Benefício) e qualidade (Cheiro, frescor e o efeito esperado), sendo que
outros aspectos podem servir de diferencial no momento da escolha. Essa
característica prevalece quando os respondentes foram investigados sobre o
próprio processo de compra do produto SOU da Natura tendo o preço (preço
atrativo) e a proposta de economia (poder utilizar todo o conteúdo da embalagem)
como as duas principais características nas suas ordens de prioridade. Eles ainda
confirmam que após conhecer o produto o custo benefício da sua aquisição é
muito vantajosa, inclusive este foi um dos itens mais citados como justificativa no
momento de indicar para algum conhecido o produto.
Apesar dos consumidores elegerem o preço como algo fundamental no
processo de compra isso não implica que estes consumidores gastem pouco para
adquirir os produtos que necessitam, pois conforme o gráfico subsequente, em
torno de 20% dos respondentes declararam gastar mais de 150 reais na compra
de itens de higiene e beleza, sendo que 8,8% destes alegaram gastar mais de
300 reais. Praticamente a metade da amostra apresentou um ticket médio na
faixa de R$50 e R$100. Esta é uma informação valiosa para identificar o
posicionamento de um produto no mercado uma vez que eles atribuem à variável
preço, no sentido de custo benefício, grande influência no momento de decisão da
compra.

(Gráfico 3 –– Ticket Médio)
Tendo o produto SOU da Natura como exemplo de um produto que possui
características de ser ecologicamente correto foi necessário elucidar se o produto
agradava o seu público consumidor, pois em caso de negatividade poderia não
ser adequado para a pesquisa por possibilitar distorções nos resultados da
pesquisa.
Entretanto o produto foi muito bem visto pelos respondentes avaliados na
métrica do NPS (Net Promoter Score) que é um método para investigar qual a
probabilidade do entrevistado indicar o produto para um amigo ou colega e,
aproximadamente 50% do estudo mostraram ser promotores, com a nota 10
sendo a maioria dos respondentes da pesquisa. Caso o respondente fosse um
promotor ele era convidado a destacar quais seriam os principais pontos fortes
para fazer essa recomendação e três aspectos foram destacados com mais
frequência pelos usuários sendo eles a (1) qualidade do produto em relação ao
prometido na sua divulgação, o (2) preço extremamente acessível proporcionando
um custo benefício vantajoso e (3) o seu lado sustentável que tornaria o seu
consumo um ato de respeito em relação à natureza. Umas das respostas
identificadas na pesquisa resume bem o exposto neste parágrafo "você vê
resultados por um preço bem acessível e ainda contribui com a natureza.".
Um dos objetivos específicos desta pesquisa procurou captar qual a
percepção dos atuais clientes do SOU da Natura sobre o significado dos produtos
ecologicamente corretos e para tal foi questionado, através de uma escala de
Likert com cinco pontos se eles acreditavam em produtos ecologicamente
corretos e quase 80% dos respondentes concordaram que acreditam em produtos
ecologicamente corretos conforme o gráfico a seguir.

(Gráfico 4 – Escala Likert – Acredita em Produtos Ecologicamente
Corretos)
Ainda nesta linha, para compreender o que os atuais consumidores do
produto SOU da Natura entendiam sobre os produtos ecologicamente corretos foi
investigado qual era a imagem que eles tinham sobre esses produtos e vários
elementos foram citados, mas a maioria poderiam ser englobados em alguns
grupos como a maior preocupação com a saúde dos consumidores ao tornar os
produtos menos agressivos ao corpo e o de respeito ao meio ambiente que deve
perpassar por toda a cadeia de produção, com respeito aos funcionários até o
descarte da embalagem e dos resíduos, sendo que este último também pode ser
dividido nas três perspectivas da sustentabilidade que são a (1) ambiental ao
utilizar menos água e insumos provenientes de materiais fósseis, favorecer a
reciclagem das embalagens e usar com mais inteligência os ativos ofertados pela
natureza, (2) social ao manter boas relações trabalhistas e buscar fornecedores
que atuem na mesma diretriz, além de promover a qualidade de vida que inclui
promover um ambiente que propicie o bem estar nas cidades por meio do seu
consumo e (3) econômico ao possibilitar uma maior distribuição de renda que
pode ser através da cadeia de fornecedores, praticando remunerações
adequadas aos funcionários e ao não cobrar valores exorbitantes para o seu
consumo.
Em consonância essa imagem divulgada pelos respondentes mostra-se
bastante atrelada aos possíveis benefícios gerados após o ato do consumo dos
produtos ecologicamente corretos, do qual pode-se destacar a menor agressão
ao meio ambiente no processo produtivo e no pós consumo do produto.
O próximo bloco de trata sobre a aceitabilidade do produto SOU da Natura
quanto a sua aceitabilidade por seus consumidores como um produto
ecologicamente correto e para tanto foi utilizado, novamente a escala de Likert
com cinco pontos para averiguar se os consumidores concordavam que o SOU é,
de fato um produto ecologicamente correto e como demonstrado no gráfico houve
uma parcela significativa que ficou neutra em relação a essa concordância,
apesar da maioria concordar com a afirmação.

(Gráfico 5 – Escala Likert – Acredita que o SOU da Natura é um Produtos
Ecologicamente Corretos)
Os principais pontos levantados por 31,4% dos respondentes que
permaneceram neutros discorrem que não ficou claro o que o produto traz de
diferente em relação aos seus concorrentes, e isso é uma informação vital para o
processo, pois como já citado nesta mesma pesquisa por Ottman os “produtos
ecologicamente corretos” são os produtos que causem menos impacto ao meio
ambiente do que seus alternativos no mercado. Logo, temos que o produto expõe
alguns atributos que são classificados como menos agressivos ao meio ambiente,
no entanto não os diferencia dos demais ofertados no mercado deixando uma
lacuna na percepção de parte significativa de seus consumidores.
Para os 61,3% dos respondentes dos quais afirmaram concordar em
acreditar que o produto SOU da Natura é de fato um produto ecologicamente
correto atribuem, principalmente à sua embalagem, do qual pode-se destacar três
pontos, são eles (1) por levar menos plástico na sua composição, (2) possibilitar o
uso por completo de todo o conteúdo e (3) ainda viabilizam a sua correta forma de
descarte através da reciclagem. O segundo ponto mais aludido é referente à
composição do produto que utiliza menos química tornando os resíduos menos
prejudiciais ao meio ambiente.
Os cerca de 7% dos quais afirmaram discordar que o SOU da Natura é de
fato um produto ecologicamente correto citaram, entre outros pontos que apesar
dos esforços empreendidos não acreditam no uso do produto não cause nenhum
prejuízo ao meio ambiente. Neste momento faz necessário destacar o
pressuposto quando ele indica quando o produto deve ser considerado
ecologicamente correto basta apenas gerar menos impactos ao meio ambiente
que os seus alternativos.
As características que mais se destacam no SOU da Natura segundo os
atuais clientes correspondem perfeitamente aos atributos supracitados que o
torna um produto ecologicamente correto, sendo que o principal ponto é para a
redução do uso de plástico em sua embalagem.

Nesta última aferição a pesquisa levantou três aspectos para serem
estudos, sendo eles a possibilidade do consumidor pagar um pouco a mais por
um produto ecologicamente correto em detrimento de outro que não faz nenhum
esforço para minimizar os efeitos negativos do seu consumo, o quanto o
consumidor desprenderia de esforço para adquirir o produto desejado e, por final
quanto tempo o consumidor estaria disposto a gastar para procurar e comprar
produtos ecologicamente corretos em substituição de produtos que não
minimizem os efeitos negativos gerados ao meio ambiente, mas que são mais
facilmente encontrados. Para isso a escala de Likert foi novamente utilizada na
investigação desse item que primeiramente procurou verificar a disposição dos
respondentes em desembolsar um valor a mais para produtos que fossem
ecologicamente corretos e apesar de quase um quarto (24,3%) dos respondentes
permanecerem neutros, a maioria com 60,8% concordam em comprar um produto
ecologicamente correto caso ele fosse mais caro que os demais ofertados pelo
mercado e que não fazem nenhum esforço para minimizar seus efeitos negativos
ao meio ambiente.

(Gráfico 6 – Escala Likert – Aceitaria pagar a mais por um Produto
Ecologicamente Correto)
O segundo ponto procurar identificar qual o nível de esforço que os
consumidores estariam dispostos a empregar para adquirir um produto
ecologicamente correto que deseja e acredita que o seu consumo traria mais
benefícios para o meio ambiente. No estudo, exatos 43,1% dos respondentes
empregariam um alta gral de esforço para adquirir os produtos que desejassem.
Isso implica que independente do motivo que está atrapalhando a aquisição do
produto desejado o consumidor irá empreender esforços para adquirir o item
desejado.
O próximo ponto versa sobre a disposição de investir o tempo na busca por
esse produto, levando em consideração que o tempo é um dos ativos mais
importantes dos consumidores, uma vez que eles estão localizados em um
grande aglomerado urbano e qualquer deslocamento pode se tornar um grande
transtorno no seu dia a dia.

(Gráfico 7 – Escala Likert – Tempo para Procurar um Produto
Ecologicamente Correto)
Apesar de 25,4% dos respondentes permanecer neutro quanto essa
questão a grande maioria com, aproximadamente 65% demonstrou disposição
para investir seu tempo, recurso precioso para moradores de grandes centros
urbanos com problemas na infraestrutura de mobilidade urbana como a RMS,
para comprar e consumir o produto desejado.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa levantou um tema importante para a atual conjuntura do
mercado, no qual grandes companhias buscam se posicionar de forma
responsável perante ao meio ambiente criando cada vez mais campanhas
publicitárias, linhas de produtos e modificando seus valores institucionais para
acrescentar um item de respeito ao meio ambiente.
Entretanto, diferente de mercados mais consolidados como o europeu,
japonês ou o norte americano não existia no mercado brasileiro um consenso
sobre se de fato o quanto os consumidores estariam dispostos a entrar nesse
movimento. Diante disso a pesquisa levantou três objetivos específicos para
elucidar essa dúvida.
Como resultado do primeiro objetivo específico "Entender a percepção dos
atuais clientes do SOU da Natura sobre o significado de produtos ecologicamente
corretos" temos que de fato a grande maioria acredita nos produtos
ecologicamente corretos e atribuem a estes valores correlacionados à
sustentabilidade nos seus três aspectos, sendo que o ambiental mantém
destaque perante aos outros.
No segundo objetivo específico "Identificar a aceitabilidade do SOU da
Natura nos atuais clientes a partir do apelo de ser ecologicamente correto"
também confirmamos que a maior parte dos consumidores enxergam no SOU um
exemplo de produto ecologicamente correto com destaque para a inovação que
ele trouxe no seu processo produtivo e, principalmente na sua embalagem.

Por último, o terceiro objetivo específico "Verificar se a intenção de compra
por produtos ecologicamente corretos torna-se, de fato, uma compra"
constatamos que quando os consumidores desejam o produto ele é capaz de
superar qualquer obstáculo para conseguir adquirir. Uma ressalva é importante
ser feita referente aos valores quando, aproximadamente, um quarto da amostra
demonstrou certa prudência ao analisar o item desejado e o seu preço.
Certamente a constatação realizada por Ottman (1994) e Calomarde
(2000) resumem os resultados exprimidos desta pesquisa de que "um produto
ecologicamente correto deve ser concebido para satisfazer as necessidades e
anseios de preservação ambiental de consumidores preocupados com esta
questão, levando-se em conta, contudo, de que esta é uma necessidade
secundária destes consumidores, pois as pessoas compram os produtos para
satisfazerem as necessidades imediatas, ou seja para aquelas necessidades as
quais os produtos foram designados" tendo "o preço e a qualidade como os
primeiros atributos verificados pelos consumidores".
Assim, pode concluir que os atributos explorados pelo marketing de
assumir uma posição de respeito ao meio ambiente podem funcionar como um
fator de ampliação deste produto (e da marca) ao extrapolar as expectativas
primárias dos consumidores.
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