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Resumo: Este artigo visa contribuir para a análise do processo de esverdeamento das 
organizações que se engajam na implementação de uma gestão ambiental eficaz, bem como 
da sua comunicação à sociedade globalizada por meio de ações com responsabilidade social. 
O enfoque tem por referencial a metodologia desenvolvida por Robbins (2001) e sua 
contribuição na criação da tipologia do espectro verde, o qual visa explicar as diferenças 
organizacionais existentes entre empresas poluidoras e aquelas ambientalmente corretas. 
Enfatiza a contribuição de Musashi (2000) para o repensar estratégico, que recomenda 
manter um olhar amplo e forte, observando as coisas próximas com visão distanciada e com 
fundamento na sobrevivência, resultando em uma visão holística que busca a harmonia 
existencial. A empresa The Body Shop é apresentada como um exemplo desta nova linguagem 
ambiental corporativa, construída a partir do seu compromisso com a gestão ambiental e 
baseada em cinco “Rs” – repensar, refletir, reduzir, reutilizar e reciclar. Tal conceito, 
presente tanto na sede corporativa como nas lojas da rede, serve de referência para as 
empresas esverdeadas que utilizam o marketing ambiental como forma de comunicação aos 
seus clientes locais e globais.
Palavras-chave: Responsabilidade social; Sustentabilidade; Marketing ambiental; Espectro 
verde. 

1. Introdução  

Em 2001 o pesquisador Peter Robbins publicou sua tese de doutorado intitulada 
Greening the Corporation, contendo os resultados de uma extensa pesquisa realizada entre 
importantes empresas globalizadas. No seu trabalho observou e analisou os processos de 
gestão e de responsabilidade ambiental que eram conduzidos pelas organizações. Robbins 
inspirou-se na obra The Greening America, escrita por Reich e publicada em 1970, onde o 
autor afirmava que uma nova consciência organizacional emergia originária do desperdício 
corporativo americano, “como se flores emergissem de seus pavimentos de concreto, tornando 
possível o esverdeamento das organizações” (ROBBINS, 2001, p. xiv). A dinâmica do 
ambiente corporativo mundial está inserida em um processo contínuo de globalização, 
inovação tecnológica e ampliação da responsabilidade social. A pressão exercida pela 
sociedade associada às ações governamentais ampliando os mecanismos regulatórios, faz com 
que as empresas se vejam compelidas a adotar novas posturas e adaptar as práticas 
empresariais. Assim, ações para o desenvolvimento e consumo sustentáveis tornam-se 
prioritárias e, em muitos casos, as políticas empresariais acabam resultando em processos 
compatíveis com o conceito de sustentabilidade ou de esverdeamento conforme a 
terminologia estabelecida por Robbins (2001). Concomitante ao questionamento ambiental, 
os conceitos de marketing seguiram por uma vertente alternativa seguindo um processo de 
reformulação que buscava o alinhamento com os princípios da responsabilidade ambiental e, 
segundo os autores Peattie e Charter (2005, p.18), o marketing está evoluindo para o 
“processo holístico de gerenciamento responsável por identificar, antecipar e satisfazer as 
necessidades dos clientes e da sociedade de um modo lucrativo e sustentável”. A inclusão do 
dilema ambiental nas organizações coincide com a afirmação de Smith (2003) de que a 
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conscientização dos consumidores tende a crescer, como conseqüência da maior disseminação 
da informação. O consumidor procurará informar-se sobre as dimensões do sacrifício social 
representado a partir da produção de certos bens e serviços, responsabilizando aquelas 
empresas que estejam prejudicando a sociedade. A responsabilidade social corporativa será 
um elemento diferencial na decisão de compra e, por conseqüência, nas margens de 
rentabilidade de empresas que estiverem atuando em ambientes altamente competitivos. Esta 
abordagem confirma a expectativa de que a conservação do meio ambiente será o fator que 
mais influenciará nas decisões de produção e políticas de marketing logo no início deste 
milênio, fator crítico que definirá sobre a permanência de uma empresa no mercado. Ottman 
(1993, p.8) explica que já iniciamos um estágio onde os atributos considerados na escolha de 
um produto não se limitam apenas ao preço e qualidade, mas se estendem para a 
responsabilidade social e ambiental dos seus fabricantes, uma vez que a “qualidade é uma 
imagem que não mais se separa do impacto ambiental”. Atentos a esta tendência, diversas 
organizações iniciaram a implantação do Sistema de Gestão Ambiental - SGA - incentivando 
a reciclagem, o uso de produtos biodegradáveis, o tratamento de efluentes e detritos de suas 
fábricas, a redução do consumo energético e de água, ampliando a utilização de matérias-
primas renováveis no gerenciamento de suas organizações. Para comprovar este 
comprometimento, instrumentos de análise e indicadores têm sido utilizados para avaliações 
da performance ambiental, sendo constantemente aperfeiçoados e ampliados. Almeida (2003, 
p.132) afirma que “mais de 2000 companhias no mundo já apresentam rotineiramente 
relatórios de sustentabilidade, documentos mais abrangentes que os tradicionais relatórios 
financeiros”. Estas empresas incentivam práticas de gestão ambiental, sendo que a aplicação 
do marketing ambiental passou a ser um importante componente na estratégia organizacional, 
agregando valor às marcas e direcionando a percepção dos consumidores para uma imagem 
empresarial mais positiva, responsável e duradoura. É interessante observar que um dos 
princípios básicos do marketing ambiental está na sua capacidade de estabelecer uma estreita 
ligação com o conceito de desenvolvimento sustentável, consagrado em 1987 pela Comissão 
Brundtland como: “aquele que atende às necessidades atuais sem comprometer a capacidade 
das futuras gerações em satisfazer suas próprias necessidades” (WCED, 1987). 

2. Problema de pesquisa e objetivo

A transparência nas ações do cotidiano, o respeito pelo consumidor, assim como os 
investimentos nas áreas social, cultural e ambiental se constituem em elementos que devem 
constar obrigatoriamente das políticas empresariais. Uma nova ética empresarial emerge 
gradativamente, alinhando-se ao desenvolvimento sustentável, à preservação ambiental, à 
diversidade cultural, a uma melhor eqüidade de chances profissionais, enfim, a enfoques mais 
holísticos e humanos que privilegiam o homem e não apenas o produto. Nesse contexto 
começamos a compartilhar uma quebra de paradigma, que embora seja otimista no curto 
prazo, é inexorável. Este estudo tem por objetivo apresentar uma contribuição que visa 
estimular a discussão e compreensão do processo gradativo de esverdeamento das 
organizações e sua conseqüência sobre a forma de expressão corporativa, manifestada pela 
gestão do marketing ambiental. Pretendemos considerar os quatro estilos diferentes de  
posturas ambientais baseadas no Green Spectrum Analysis definido por Robbins (2001) e sua 
aplicação na atuação e estratégia de gestão de uma empresa inglesa de cosméticos considerada 
como ambientalmente correta, a The Body Shop.

3. Marketing ambiental

Para Polonsky (2001), o “marketing ambiental, ou verde, consiste em todas as 
atividades desenhadas para gerar e facilitar trocas de forma a satisfazer os desejos e 
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necessidades humanas, resultando um impacto mínimo sobre o meio ambiente”. Os estudos 
de Brown (2005), Peattie e Charter (2005), Porter e Van der Linde (1995), Ottman (1993) e 
Popcorn (1993) esclarecem que o marketing ambiental interage com a sociedade através de 
uma nova relação de consumo, promovendo ações ambientais de preservação, de conservação 
e de monitoramento, incentivando cada vez mais o esverdeamento das organizações, além de 
representar um diferencial competitivo fundamental para a imagem corporativa das empresas. 
Ainda de acordo com Peattie e Charter (2005, p. 524) um dos melhores exemplos a ser citado 
é o caso de sucesso da empresa The Body Shop, “cuja base de competição era um forte 
comportamento ecológico e o atendimento da demanda do cliente por produtos mais verdes”. 
Para Kotler e Armonstrong (1999), alguns dos acontecimentos que marcaram o início da 
década de 1990 causaram enorme impacto na sociedade, a exemplo da negligência maciça de 
antigos governos da Europa Oriental que poluíram o ar, água e solo. As empresas deverão 
estar mais comprometidas com suas atividades industriais, melhorando o padrão de 
desempenho do marketing ambiental. Segundo Ottman (1993) e Polonsky (2001), o 
marketing ambiental ou verde é representado pelos esforços das organizações em satisfazer as 
expectativas dos consumidores de produtos que determinem menores impactos ambientais ao 
longo do seu ciclo de vida (produção, embalagem, consumo, descarte, etc). A divulgação 
desses esforços deve ser feita visando gerar um maior consumo desses produtos e maiores 
lucros para as empresas. O marketing ambiental ou verde não se limita à promoção de 
produtos que tenham alguns atributos verdes, isto é, produtos recicláveis e produtos que não 
destruam a camada de ozônio. Isto porque para uma empresa se posicionar como 
ambientalmente responsável, ela deve, antes de tudo, organizar-se para ser desta forma em 
todas as suas atividades. Polonski e Ottman (1998) argumentam que o profissional de 
marketing deveria ter acesso a todas as informações ambientais relevantes bem como 
conhecer a interposição das atividades da sua empresa com o meio ambiente. Esta seria uma 
forma de se disponibilizar produtos menos prejudiciais à natureza. Para que isto seja possível, 
as empresas verdes devem ampliar a diversidade de stakeholders envolvida, evitando limitar-
se apenas à consulta dos fornecedores e consumidores, os quais algumas vezes não possuem 
expertise ambiental. Ottman (1993, p.46) acrescenta que o marketing ambiental é mais 
complexo e requer novas estratégias que, efetivamente, abordem desafios-chave relacionados 
com a maneira de como são definidos os produtos verdes que os consumidores realmente 
apreciarão, e como comunicar estes atributos. Os objetivos fundamentais para o marketing 
ambiental, segundo a autora, são de:

 Desenvolver produtos que equilibrem necessidades dos consumidores, que tenham preço 
viável e conveniência com compatibilidade ambiental, ou seja, que exerçam um impacto 
mínimo sobre o ambiente;

 Projetar uma imagem de alta qualidade incluindo sensibilidade ambiental, quanto aos 
atributos de um produto e quanto ao registro de trajetória de seu fabricante, no que se 
refere a respeito ambiental.

Peattie e Charter (2005) introduziram o conceito dos quatro “Ss” como requisito para a 
condução do marketing verde, sendo estes a satisfação das necessidades dos clientes; 
segurança dos produtos e da produção para os consumidores, trabalhadores, sociedade e meio 
ambiente; aceitabilidade social (social acceptability) dos produtos, de sua produção e de 
outras atividades da empresa e; sustentabilidade dos produtos, de sua produção e de outras 
atividades da empresa. Kotler e Armonstrong (1999) esclarecem sobre a diferença existente 
entre a maximização do consumo ou satisfação do consumidor e maximização da qualidade 
de vida, entendida como o balanceamento entre quantidade e qualidade dos bens e serviços 
com qualidade do meio ambiente. Alertam que os ambientalistas não estão contra o marketing 
e o consumo, mas sim, contra o modo como estes são praticados pela sociedade. Para 
Polonsky (2001) as organizações percebem que o uso do marketing ambiental é uma 
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oportunidade para alcançar seus objetivos além de acreditar haver uma obrigação moral de 
serem mais socialmente responsáveis; além de sofrerem pressões dos governos e 
concorrentes. Segundo Peattie e Charter (2005, p.235) a dificuldade em transmitir os 
conceitos essenciais de sustentabilidade e holismo do marketing ambiental acontece, em 
grande parte, devido à educação convencional do gerenciamento que “enfatiza o 
reducionismo e o especialismo e é fundamentada em teorias econômicas que consideram 
erroneamente os recursos ambientais como ilimitados, gratuitos, ou no caso de mercadorias 
sem mercado como ozônio da estratosfera, sem valor”. Para estes autores, é necessário fazer 
com que o marketing compreenda os aspectos da realidade acerca dos problemas ecológicos 
do planeta, cada vez maiores, mais complexos e mais urgentes, ou seja, de criar estratégias de 
produção com sustentabilidade, mesmo que seus resultados não sejam ainda percebidos por 
consumidores que ainda ignoram sobre os benefícios que tais iniciativas representarão para as 
gerações futuras. 

4. Gestão estratégica empresarial e o meio ambiente

Com a evolução dos mercados, a modificação da demanda por parte dos consumidores 
e a globalização das empresas, a gestão estratégica tem sido o mecanismo mais utilizado pelas 
organizações para enfrentar os dilemas do ambiente atual, crescentemente competitivo e 
incerto. O estrategista mantém íntimo contato com análises sofisticadas e consistentes 
buscando transformar o planejamento em ação, particularmente nas empresas que visam 
competir em escala mundial adequando-se às tendências exigidas pelo mercado consumidor. 
Para Tapscott (2002) o ambiente competitivo atual exige que as empresas sejam 
simbolicamente azuis, ou seja, que possam demonstrar serem competentes para obter lucro e 
ao mesmo tempo evitar cadeias de suprimento sem ética, uso intencional de materiais 
oriundos de países que exploram a mão-de-obra ou desrespeitam as leis ambientais, o trabalho 
infantil em qualquer circunstancia, o financiamento de regimes politicamente opressores, 
P&D que prejudica animais sem necessidade, maus tratos aos consumidores. Hamel e 
Prahalad (1995) sugerem que estratégia significa decidir como será o futuro de um 
determinado mercado e então estender as habilidades da organização de modo a obter 
vantagens daquele mercado e se posicionar de forma ganhadora. Prahalad (1999) verifica que 
cada vez mais, a capacidade de reconhecer descontinuidades iminentes e de aprender a ser 
inovador vão se tornando os verdadeiros desafios da alta administração das empresas no novo 
milênio e aponta oito descontinuidades que constituem a nova paisagem competitiva: (1) 
globalização; (2) desregulamentação e privatização; (3) volatilidade e produção flexível; (4) 
convergência de várias tecnologias; (5) fronteiras tênues entre setores; (6) novos padrões para 
os setores produtivos; (7) fim da intermediação; (8) consciência ecológica. Para esta última, o 
autor salienta que “este será o tema mais importante do próximo milênio. As empresas 
mudarão de uma perspectiva orientada para o mero cumprimento da lei para uma postura 
impulsionada pelas oportunidades de negócios que levem em consideração as questões 
ambientais” (p.42). Apesar da distância dos séculos, é interessante notar que no século XVII, 
Musashi (1584-1645), um grande guerreiro japonês, escreveu sua teoria oriental clássica sobre 
estratégia de guerra no Livro de Cinco Anéis, onde comenta que “[...] o estudo do Caminho 
da Estratégia é o estudo de como vencer o homem [...]. Esta é a virtude da estratégia” 
(MUSASHI, 2000, p. 41). Pode se traçar um paralelo entre os estudos do século XVII, 
adaptando sua teoria aos dilemas empresariais do século XXI, por exemplo, entendendo por 
batalhas as estratégias atuais de sobrevivência das grandes empresas em adquirir fatias do 
mercado global e a necessidade de ampliar a demanda por seus produtos, e adaptar fama por 
valor intrínseco, e muitas vezes, intangível das grandes marcas globalizadas. O “Nada” ou 
“Vazio” pode ser verificado na questão da sobrevivência, da nova visão holística, 
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transdisciplinar e transversal da questão da sustentabilidade ambiental, afinal como dizia “no 
Nada está a virtude, e nenhum mal. A sabedoria tem existência, o princípio tem existência, o 
Caminho tem existência, o espírito é o Vazio”. Quanto à orientação de longo prazo, o olhar na 
estratégia deve ser aberto e amplo, sendo que o olhar é duplo, pois é formado de percepção e 
visão, enquanto que a percepção é forte, a vista é fraca. “Na estratégia é importante ver coisas 
distantes das coisas próximas e ter uma visão distanciada das coisas próximas”. Ora, um 
estrategista precisa verificar as grandes transformações da sociedade, ter o olhar à frente de 
seu tempo, procurando antecipar os desejos do consumidor, conforme Kotler (1999) afirma 
em sua teoria clássica sobre marketing. Ao mesmo tempo, o estrategista precisa manter um 
relacionamento íntimo com as capacidades de sua empresa, assim como um general avalia a 
qualidade de seu exército. No século XXI, o grande desafio será a questão ambiental, de nada 
adiantará as empresas dominarem mercados, se não houver matéria prima disponível, ou 
mesmo, formas de energia para a fabricação dos produtos. Musashi utiliza os elementos da 
natureza para a definição de sua estratégia, registrando seu pensamento nos Livros da Terra, 
da Água, do Fogo, do Vento (Tradição) e do Nada (ou Vazio), acrescentando: 

Não pense com desonestidade; O Caminho está no pensamento; Trave contato com todas as 
artes; Conheça o Caminho de todas as profissões; Aprenda a distinguir ganho de perda nos 
assuntos materiais; Desenvolva o julgamento intuitivo e a compreensão de tudo; Perceba as 
coisas que não podem ser vistas; Preste atenção até ao que não tem importância; Não faça nada 
que de nada sirva (p.56).

Apesar da distancia de tempo, se percebe que os conceitos de Musashi estão presentes 
em questões importantes como a ética empresarial, os valores filosóficos, as missões das 
organizações, a estratégia, o marketing, o aprendizado contínuo, a diversidade do mundo 
globalizado, a conceituação básica do ambientalismo que prega o não desperdício, e a visão 
de longo prazo das empresas que buscam a inovação de seus produtos e, que começam a 
incorporar as regras do desenvolvimento sustentável em suas organizações. Novas estratégias 
empresariais são fundamentais para a adoção do marketing ambiental nas empresas. Ottman 
(1993) acrescenta que elas não apenas representam uma mudança pioneira nas estratégias de 
comunicação, mas influenciam o desenvolvimento de produtos, uma vez que as alianças entre 
formadores de opinião corporativos e ambientais criam um efeito que acaba por modelar uma 
solução completa atendendo a interesses ambientais e dos consumidores. Tashizawa (2002, 
p.24) da mesma forma afirma que “a transformação e a influência ecológica nos negócios se 
farão sentir de maneira crescente e com efeitos econômicos cada vez mais profundos”. O 
autor enfatiza que as “organizações que tomarem decisões estratégicas integradas à questão 
ambiental e ecológica conseguirão significativas vantagens competitivas, quando não, redução 
de custos e incremento nos lucros a médio e longo prazo”.

5. Organização empresarial ambientalmente responsável

Desde o final da década de 1980, a crescente preocupação com o meio ambiente, 
aliada as pressões dos grupos ambientais, introduziu a responsabilidade ambiental nas 
agendas empresariais. Novos valores ligados ao meio ambiente, como eco-eficiência, gestão 
ambiental, ISO 14000, indicadores ambientais e relatórios destinados aos stakeholders
tornam-se tópicos fundamentais nas estratégias das organizações ambientalmente 
responsáveis. Almeida (2002, p.81) verifica que a “empresa que quer ser sustentável inclui 
entre seus objetivos o cuidado com o meio ambiente, o bem-estar do stakeholder e a constante 
melhoria da sua própria reputação”. Giacomini (2004, p.104) sugere um modelo para as 
organizações sinalizarem uma postura organizacional perante o meio ambiente:

1. Ambientalistas – seus negócios envolvem pouco risco ambiental, mas mesmo assim colocam 
em prática atividades de gerenciamento ecológico como uma auto-atribuição;
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2. Ajustadas – desenvolvem atividades de maior risco ambiental, mas possuem diversas ações de 
gestão a fim de minimizar os problemas ou até evitar ocorrências;

3. Pragmáticas – devido ao fato de estar em ramos que proporcionam baixo impacto ambiental, 
pouco fazem de gestão ecológica, não possuindo uma visão maior do que seja a postura verde 
e suas vantagens competitivas;

4. Acomodadas – embora inseridas em atividades de maior risco ambiental, pouco fazem e não 
acreditam em acidentes ou crises; se acontecerem, que sejam esquecidos ou até mesmo 
passíveis de ocultação.

Robbins (2001) verifica que é necessário haver uma modernização da ecologia que 
teve seu início em 1984 através do WCED - World Commission on Environment and 
Development.  A afirmação de que “desenvolvimento sustentável é aquele que atende às 
necessidades atuais sem comprometer a capacidade das futuras gerações em satisfazer suas 
próprias necessidades” (WCED, 1987) fez com que a sociedade repensasse a questão do 
desenvolvimento. Pode-se afirmar que, conceitualmente, o desenvolvimento sustentável é o 
paradigma da modernização ecológica. Para o autor, os aspectos-chave para a modernização 
ecológica são estão no aprendizado institucional, projetos tecnocratas e modernização 
ecológica como política cultural. Define quatro estilos diferentes de organizações relacionadas 
à postura ambiental. Baseado no Green Spectrum Analysis, expressão criada pelo autor, o 
espectro verde verifica os padrões de comprometimento e progresso da empresa em relação à 
sua gestão ambiental. Estes estilos de ação vão desde o marrom – empresa menos 
comprometida ambientalmente - ao verde brando - estilo de prevenção ambiental - para o 
verde - gestão de estratégia ambiental - até o verde escuro – empresas que seguem a gestão do 
desenvolvimento sustentável. Identifica que as organizações adeptas à cultura tradicional 
estão preocupadas principalmente em gerar riqueza para seus stakeholders, através de 
ferramentas rotuladas como “gerenciamento da qualidade total”, “melhoria contínua” e 
“segurança em primeiro lugar”. No entanto, em uma empresa com postura sócio-ambiental, a 
cultura organizacional está focada na geração de riqueza para os stakeholders desde que seja 
sócio-ambientalmente responsável. Esta postura tem como ética a prosperidade conectada 
(linked prosperity), lucros e princípios ou capitalismo consciente (caring capitalism). As 
empresas ARCO e Shell representam as organizações que mantêm uma cultura tradicional, 
enquanto que a Ben & Jerry´s (indústria de sorvetes localizada em Vermont, EUA) e a The 
Body Shop se apresentam como organizações com cultura sócio-ambiental. Na pesquisa do 
autor, houve a inclusão de sete problemas no trabalho de especificação do “espectro verde” ou
esverdeamento das organizações: emissão de gases poluentes na atmosfera; substâncias 
químicas tóxicas e lixo perigoso; perda e poluição de água doce, perda e destruição da terra, 
degradação dos oceanos, devastação e pirataria da biodiversidade e biotecnologia; ausência de 
responsabilidade corporativa para os desafios ambientais. Os modelos corporativos, segundo a 
análise do espectro verde, têm a seguinte graduação:

 Marrom – É o estilo menos progressista ambientalmente, apenas segue as leis 
ambientais impostas pelos governos;

 Verde Claro – Está submetida à prevenção da poluição e redução do desperdício. Está 
apenas interessada em proteger sua posição no mercado, uma vez que as pressões 
ambientalistas e as leis ambientais estão mais rigorosas. A política da empresa trata o 
desafio ambiental como uma estratégia preventiva;

 Verde – Tem como estratégia a gestão ambiental, procurando não só auditorias e 
relatórios ambientais, como também, desenvolver pesquisas ambientais e a ampliação 
da inclusão ambiental em todas as etapas de produção de seus produtos. Tem uma 
postura pró-ativa, procurando chegar à tipologia Verde Escura; 

 Verde Escuro – Cultura absolutamente pró-ativa, através de seu gerenciamento 
determinado pelos preceitos do desenvolvimento sustentável. Poucas são as 
organizações que chegaram a este estágio (ROBBINS, 2001, p.43–130).
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6. The Body Shop – uma empresa verde escura

The Body Shop foi criada em 1976 por Anita Roddick e seu marido Gordon, em casa, 
assim como algumas das empresas de tecnologia mais bem sucedidas do século XX que 
nasceram nas famosas “garagens” como a Windows e a Apple. Os produtos naturais logo 
fizeram sucesso, e a primeira loja foi aberta em Brighton no sul da costa de Inglaterra com 
apenas vinte e cinco produtos feitos à mão. Segundo o histórico fornecido pela The Body 
Shop, em 1978 a empresa abriu seu primeiro quiosque internacional em Bruxelas, e a partir de 
1982 duas lojas foram sendo abertas por mês. Em 1985 tornou-se uma empresa de capital 
aberto, e ainda neste ano, começou sua parceria com o Greenpeace. Um ano depois dessa 
união criou o Departamento de Projetos Ambientais. A campanha “Salvem as Baleias” foi seu 
primeiro evento internacional junto ao Greenpeace (RODDICK, 2002). Em 1986 a 
organização iniciou sua negociação com as comunidades internacionais de baixa renda 
(Community Trade).  Em 1989 promoveu a Campanha “Parem as Queimadas”, que se tornou 
um manifesto apresentado à Embaixada Brasileira assinado por mais de um milhão de clientes 
internacionais, e que pedia ao Governo Brasileiro que parasse a destruição da Floresta 
Amazônica. Em 1990 iniciou sua expansão nos EUA, com um pedido de duas mil e 
quinhentas franquias. A demanda pelos produtos foi enorme, aumentando seu comércio 
internacional com mais de trinta e nove países, apenas quatorze anos após a abertura da 
primeira loja.  Neste mesmo período lançou sua Fundação The Body Shop, uma ONG ligada 
aos direitos humanos e a proteção ambiental. A partir de 1992 a The Body Shop Foundation
iniciou sua ajuda à comunidade indígena na Amazoncoop na Amazônia, empregando 59 
pessoas, principalmente de Altamira (Em 1996, Anita Roddick abraçou a Campanha lançada 
pela The Body Shop contra os testes em animais, que acabou sendo extremamente bem 
sucedida, conseguindo um comprometimento junto ao Governo Inglês para seu banimento. 
Continuando suas ações sócio-ambientalmente corretas, em 1997, a empresa foi a primeira na 
área de cosméticos a assinar o Human Cosmetics Standard apoiado pelos principais grupos 
contra testes em animais.  Em 1998, para celebrar os 50 anos da Declaração dos Direitos 
Humanos, a empresa lançou uma campanha internacional para a anistia, incentivando seus 
consumidores - Make Their Mark - a participar. Mais de três milhões de pessoas assinaram a 
campanha. A The Body Shop completou 25 anos em 2001, e para comemorar iniciou uma 
nova parceria com o Greenpeace para o projeto “Escolhendo a Energia Positiva” – contra o 
aquecimento global. Mais de um milhão e seiscentos clientes assinaram a petição para a 
conferência ambiental da ONU de 2002. Atualmente atua em mais de cinqüenta países, com 
mais de mil e novecentos pontos de vendas, em mais de vinte e cinco línguas diferentes e em 
doze zonas de tempo diferentes, vendendo um produto a cada 0,4 segundos, a partir de 
transações com mais de setenta e sete milhões de clientes ao redor do mundo. São mais de 
seiscentos produtos e quatrocentos acessórios. Um dos principais posicionamentos da The 
Body Shop está em seu profundo comprometimento com o bem estar das pessoas, assim como 
com a preservação do planeta. Este reposicionamento trabalha com a inovação de produtos, 
uma nova identidade visual da marca e das lojas, o desenvolvimento de serviços de vendas 
multicanal e campanhas de valor que assegurem o encontro dos desejos dos consumidores 
agora e no futuro. Corroborando com esta forma de trabalho, seus Relatórios de Valores 
Sociais de 1995 e 1997 foram reconhecidos pela ONU e considerados com referência mundial 
para as áreas Social e Ambiental. Segundo Ottman (1993, p. 65), a empresa de cosméticos 
The Body Shop é um exemplo de organização “baseada em valores, que vem ganhando o 
respeito dos consumidores através de raciocínio e políticas inovadoras”. Para a autora, Anita 
Roddick, fundadora da companhia inglesa, é uma precursora no marketing ambiental, tendo 
elaborado e implementado uma série de conceitos que são até hoje utilizados como exemplo 
em diversas empresas globais. Para Popcorn (1993), Anita Roddick construiu um império 
com base em princípios de salvamento da terra, não agressão aos animais e utilização 



XIII SIMPEP – Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006

8

sustentada de produtos nativos de lugares remotos. Robbins (2001) analisa a The Body Shop
como uma organização verde-escura, pois sua gestão empresarial é uma das mais proativas 
nas respostas aos desafios ambientais do que outras corporações similares. As organizações 
verde-escuras são extremamente ativas, tanto no âmbito social como ambiental e contribuem 
financeiramente de forma expressiva para causas ambientais e sociais, através dos lucros 
gerados de suas organizações. Pode-se acrescentar que um ponto relevante para essas 
empresas é a constante procura por ações inovadoras para os problemas ambientais como a 
implementação e desenvolvimento da ecoeficiência e da sustentabilidade. O autor define a 
The Body Shop como uma organização socioambiental, pois apresenta uma imagem que une a 
ideologia dos anos 60 interligada aos valores ambientais e sociais, colocando em prática uma 
cultura de poder. Para tal, basta relembrar os movimentos culturais e sociais dos anos 60: 
Flower Power, Black Power, Movimento Estudantil, Movimento Hippie, Movimento 
Feminista, Movimento Ambientalista, entre outros. A ideologia era um ponto crucial nessas 
manifestações populares que foram extremamente criativas, libertadoras e fundamentais para 
a profunda transformação que aconteceu nas décadas seguintes. Verifica ainda que a The 
Body Shop tem uma cultura organizacional que “está preocupada tanto com lucro, como com 
seus princípios”. Afinal, segundo seus fundadores, “a organização sempre foi 
despudoradamente verde” (p.95). Para manter estes valores corporativos, a empresa mantém 
uma gestão ambiental eficiente e inovadora sendo constantemente avaliada e auditada. A 
filosofia dos “Rs” – repensar, refletir, reduzir, reutilizar e reciclar – está presente tanto na sede 
corporativa como nas lojas da rede, pois a The Body Shop tem um serviço de refil de produtos 
em suas lojas, além receber as embalagens de pós-uso de seus clientes para reciclagem. Sua 
preocupação ambiental vai desde a redução de emissão de gás carbônico proveniente dos 
veículos de distribuição, até o uso de energia alternativa como a eólica. A The Body Shop
construiu uma fazenda de energia eólica no País de Gales para suprir as necessidades 
energéticas de sua sede corporativa, localizada em Watersmead. 

7. Conclusão

O esverdeamento das organizações passa a ser uma estratégia fundamental para as 
empresas que são inovadoras e compactuam com a nova ética corporativa que privilegia ações 
de responsabilidade social e ambiental e, como conseqüência, tem suas marcas valorizadas 
pelos consumidores, servindo também como referência para outras organizações empresariais. 
Como a responsabilidade ambiental é um tema novo na sociedade moderna, assim como os 
desdobramentos da eco-eficiência e do desenvolvimento sustentável, erros e acertos serão 
necessários até que se chegue a um consenso científico e empresarial que realmente privilegie 
o meio ambiente, apesar do crescimento de consumo e do suprimento das necessidades 
industriais cotidianas das grandes cidades. Empresas continuarão a existir, manufaturando 
uma quantidade gigantesca de produtos demandados por uma população mundial que não 
para de crescer, principalmente levando-se em conta o novo capitalismo chinês e russo que 
entrou em vigor no final do século passado. Serão bilhões de novos consumidores e um 
número incontável de novos produtos, sem que tenhamos recursos naturais suficientes. Nem 
água, tampouco petróleo ou energia, nos damos conta de que a eco-eficiência é vital para as 
empresas continuarem a existir no futuro. As organizações que já estiverem se posicionando 
para atender este requisito terão uma enorme vantagem competitiva, apesar de eventuais 
tropeços ambientais. A The Body Shop verificou esta necessidade desde o nascimento de sua 
empresa, descobrindo seu nicho de mercado e se posicionando como líder global em seu 
segmento, tendo demonstrado uma maneira genuína de conduzir negócios, com um enfoque 
mais holístico e espiritual, além de promover uma nova modalidade de consumismo 
socioambiental. É claro que podemos dizer que o consumerismo ainda incentiva o consumo, o 
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que pode parecer um paradoxo, no entanto, o marketing ambiental e o esverdeamento das 
organizações poderão estimular práticas orientadas para um consumismo consciente e 
responsável ambientalmente. As ações ambientalmente corretas da The Body Shop vêm 
demonstrando um desafio constante para outras empresas com gestões mais tradicionais, e o 
fato concreto é que a empresa está sempre se renovando e inovando, criando novos produtos e 
ampliando sua fatia do mercado global. E a The Body Shop, apesar das críticas e contratempos 
sofridos por qualquer organização que se distancie dos padrões tradicionais vigentes, levantou 
questões, debates e reflexões sobre as gestões empresariais e suas ligações com a temática do 
meio ambiente, originando assim, a entrada em cena da nova política cultural a respeito da 
modernização ecológica. Neste início de século, estamos verificando uma preocupação cada 
vez maior sobre o desafio ambiental em todo o mundo. Vale ressaltar que o modelo da The 
Body Shop tem servido como referência para algumas organizações mundo afora, seja para 
empresas da indústria de cosméticos, a exemplo da Natura, seja para aquelas de outros 
segmentos. Afinal para a The Body Shop, sustentabilidade ambiental faz parte de sua filosofia 
corporativa e, apesar das crises advindas de seu pioneirismo, a empresa consegue identificar 
novos mercados e oportunidades, reduzir seus custos e riscos, desenvolver sua gestão de 
conhecimento, construir uma reputação sólida no mercado, e, principalmente ser referida 
como uma organização sócio-ambientalmente responsável. Algumas empresas, como a Coca-
Cola e a Walt Disney World, apesar de possuírem uma política de responsabilidade ambiental, 
optam por não divulgá-la por medo de futuras críticas por erros que podem acontecer pelo 
fato da eco-eficiência ser um  conceito em desenvolvimento (POLONSKI, 2001). A própria 
The Body Shop já foi questionada e processada, e no entanto, conseguiu se manter ilesa em 
relação a este tipo de especulação. Verifica-se que o marketing ambiental e tampouco o 
esverdeamento das organizações poderão estancar a crise ecológica do nosso dia-a-dia, como 
o aquecimento global e suas nefastas conseqüências, ou mesmo, o excesso de consumo que 
agride a biodiversidade, os ecossistemas e depaupera os recursos naturais do planeta sem sua 
reposição. Mas, através da comunicação do marketing ambiental e da expansão do 
esverdeamento das organizações, podemos ampliar a educação ambiental dos consumidores a 
fim de que haja mais pressão para que os governos e empresas adotem práticas do 
desenvolvimento sustentável; podemos incentivar a política dos “Rs” na rotina das pessoas 
em qualquer lugar do planeta, além de incentivar o desenvolvimento da eco-eficiência e da 
eco-tecnologia, criando novos produtos ambientalmente corretos e ecologicamente amigáveis. 
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