
AUMENTAR A OFERTA DE INOVAÇÕES VOLTADAS 
À SAÚDE, COM CADA VEZ MAIS PRODUTOS 
E SERVIÇOS FOCADOS EM MELHORIA DA 
QUALIDADE DE V IDA , VA I GER AR IMPACTOS 
POSIT IVOS TANTO PAR A O BEM-  ESTAR DE 
INDIV ÍDUOS QUANTO PAR A O MEIO AMBIENTE

DESAFIO
Novos produtos e serviços

Estilos de vida que combinam 
saúde com sustentabilidade

A crescente oferta de produtos e serviços voltados ao bem‑estar e consciência social tem 
um impacto positivo na saúde e no meio ambiente. Já existe um segmento de mercado — 
reconhecido nos Estados Unidos, na Europa Ocidental e em países asiáticos, como Japão, 

Singapura e Taiwan — com foco em fitness, desenvolvimento pessoal, vida sustentável 
e justiça social chamado LOHAS, sigla para Lifestyles of Health and Sustainability, isto 
é, Estilo de Vida de Saúde e Sustentabilidade. Além disso, aumenta a demanda por 

alimentos orgânicos e cultivados localmente, bicicletas para a cidade, edifícios verdes, 
investimentos socialmente responsáveis, medicina alternativa e preventiva, entre outros

IMPACTOS NO TRIPLE BOTTOM LINE
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De acordo com uma pesquisa 
lançada em 2013 pelo Ins
tituto Akatu, Rumo à So
cie da de do Bem  estar, 66% 

dos brasileiros entrevistados as so ciam 
a felicidade à saú de; 60%, ao convívio 
so cial; e 36%, à qualidade de vida. Isso 
deixa evidente o pool de oportunidades 
para inovações ligadas a fitness, alimen-
tação saudável, inclusão so cial por meio 
de serviços e práticas que levam ao bem- 

-estar físico, mental, emo cio nal e es pi ri-
tual. Com essa demanda sistêmica, a sus-
tentabilidade ganha força no dia a dia das 
pes soas e na economia, como forma de 
garantir a qualidade de novos modelos 
de produção e o uso responsável de re-
cursos naturais e financeiros.

Modernizar com base na mentalidade 
de  criar ne gó cios sustentáveis vem se de-
monstrando uma opção lucrativa para as 
empresas e altamente positiva para as co-
munidades. Inovar na área da saú de e de-
senvolver produtos e serviços destinados 
ao atendimento de populações da base 
da pirâmide pode extrapolar os objetivos 
iniciais e resultar em vantagens de longo 
prazo para o meio am bien te.

O oposto também é válido, pois maus 
tratos ao meio am bien te geram retor-
nos negativos à saú de humana. As con-
sequências da mudança climática afetam 
aspectos sociais e ambientais da saú de, 
como ar limpo, água potável e segurança 
alimentar. Já os custos dos danos diretos 
à saú de — excluindo os de setores re la-
cio na dos como agricultura, água e sa nea-
men to — estão estimados em torno de 
US$ 2 a US$ 4 bilhões/ano até 2030, se-
gundo estimativas da Organização Mun
dial da Saú de (OMS).

De acordo com uma pesquisa so-
bre comportamento de compra, rea li-
za da pelo LOHAS Consumer Trends 
Database (LCTD), em 2010, os consumi-
dores, em geral, estão fazendo escolhas 
cada vez mais ecológicas. Estima-  se que 
esse segmento movimente US$ 290 bi
lhões no mercado americano para pro-
dutos e serviços voltados à saú de, meio 
am bien te, justiça so cial, desenvolvimen-
to pes soal e vida sustentável. Só no Brasil, 
o setor de fitness e aca de mias, por exem-
plo, movimenta mais de R$ 2 bilhões; 

e o de bicicletas cresceu 300% em cin-
co anos (são mais 70 milhões de unida-
des, mais do que a soma da frota de veí-
cu los e motos).

Esses consumidores têm dado prefe-
rência para produtos verdes e incorpo-
rado atitudes mais ecológicas, mas não 
se limitam a adquiri-  los: 45% deles acre-
ditam que comprar menos já é uma for-
ma de reduzir os impactos ambientais. 
Além disso, há diversas outras maneiras 
de abrandar a pegada am bien tal, como 
utilizar o transporte público ou levar uma 
sacola retornável para o supermercado.

Nesse sentido, há uma crescente preo-
cu pa ção em adquirir produtos que pos-
sam reduzir os gastos de energia, água e 
até re sí duos. Enquanto tais atitudes ge-
ram be ne fí cios diretos para os administra-
dores de hospitais, outros tipos de ini cia ti-
vas trazem vantagens para os pa cien tes e 
para as equipes de trabalho, como a aqui-
sição de produtos de limpeza não tóxicos, 
equipamentos e medicamentos com me-
nores quantidades de componentes quí-
micos pesados e até a escolha de alimen-
tos mais saudáveis.

PALAVRA DE ESPECIALISTAS

SEGMENTO DE  
ORGÂNICOS MOVIMENTA 
U$ 64 BILHÕES

As estatísticas do crescimento po pu-
la cio nal mun dial apontam para um 

acréscimo de 2 bilhões de habitantes, su-
bindo a  atual marca demográfica para 
9 bilhões de habitantes em 2050. Os mé-
todos que usamos para alimentar a popu-
lação atual men te se demonstrarão cada 
vez mais inviáveis. A alimentação orgâni-
ca surge nesse contexto como uma so-
lução para diminuir os custos de produ-
ção e oferecer mais saú de e bem-  estar 
às pes soas. Em 2013, o segmento de or-
gânicos faturou US$ 64 bilhões no mun-
do todo, segundo dados da BioB ra zil Fair, 
o maior evento do setor no país. A prin-
cipal parcela cabe aos Estados Unidos 
(US$ 35 bilhões), seguidos pela Alema-
nha (US$ 7 bilhões) e Canadá (US$ 4,4 bi
lhões). O Brasil, no mesmo pe río do, teve 
crescimento em torno de 35% — de 2013 

para 2014 —, com fatura-
mento de R$ 2 bilhões.

Food and Agriculture 
Organization of the 

United Nations (FAO), em 
informações publicadas no 

site da organização,  
em 2014

NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS 
E INVESTIMENTO SOCIAL 
RESPONSÁVEL

Inovações mercadológicas para a saú-
de também podem — e devem — aten-

der às populações da base da pirâmide. 
Os investimentos so cial men te respon-
sáveis alavancam os ne gó cios de em-
presas preo cu pa das em  atuar com essa 
parcela de mercado ainda pouco traba-
lhada. Inovações que visam ao bem-  estar 
e à salubridade representam ganhos in-
calculáveis para a população em geral. 
Quan do visam às populações mais po-
bres, os be ne fí cios se tornam imensurá-
veis. Um exemplo de negócio sustentá-
vel é o trabalho rea li za do pela empresa 
NOTS Impact Enterprises. Sua meta é tor-
nar sustentável a iluminação e a produ-
ção de carvão na África até 2025, forne-
cendo energia solar nas re giões rurais de 
grande parte do continente e desenvol-
vendo soluções sustentáveis para a pro-
dução. Em poucos anos, com a venda 
de lâmpadas solares, a NOTS impactou 
mais de 325 mil vidas e compensou 30 
mil toneladas de CO². Ini cia ti vas vo lun tá-
rias também cons ti tuem ações de diver-
sas empresas. Algumas delas podem ser 
encontradas na Plataforma de Conheci-
mento em Desenvolvimento Sustentá-
vel da ONU (UN Sustainable Development 
Knowledge Platform), que tem um portfó-
lio com mais de 100 ini cia ti vas corpora-
tivas de investimento so cial responsável 
voltadas para a saú de em todo o mundo.

Business Call to Action, iniciativa da 
Organização das Nações 

Unidas para agregar ações 
de empresas que estão 

desenvolvendo modelos 
de negócios inclusivos, em 

informações do site da 
instituição, em 2014
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EDIFÍCIOS VERDES E SUSTENTÁVEIS

A construção de edi fí cios mais verdes 
traz vantagens adicionais à saú de de 

todos que frequentem ou morem nes-
ses lugares. Uma ini cia ti va aplicada em 
escolas americanas, chamada Healthy 
Schools Campaign (HSC), tem entre seus 
programas a busca pelo aprimoramen-
to da educação por meio da promoção 
do bem-  estar e da saú de de alunos, pro-
fessores e demais profissionais. As no-
vas gerações correm o risco de se tornar 
as primeiras a viver menos tempo e com 
menos saú de do que a de seus pais. Ao se 
pensar em sustentabilidade, não é pos-
sível separar saú de e natureza, pois es-
tão interligadas. Educadores, estudantes 
e meio am bien te saem ganhando quan-
do são tomadas atitudes para reduzir a 
exposição a potenciais produtos quími-
cos tóxicos, limitar o uso da água eletri-
cidade e descarte de re sí duos. Tais preo-
cu pa ções e as soluções a que elas levam 
podem estar presentes não somente em 
am bien tes escolares, mas também em 
hospitais, edi fí cios comerciais e residen-
ciais. A escolha por produtos de limpeza 
à base de água e por tec no lo gias de au-
tolimpeza são inovações que reduzem os 
custos com mão de obra e 
a exposição a potenciais  
produtos tóxicos.

Mark Bishop, vice- 
 presidente do Healthy 

Schools Campaign (HSC), 
em entrevista ao NEXT

HOMEOPATIA: SAÚDE, 
VITALIDADE E BEM-  ESTAR

Os cidadãos europeus reconhecem, 
cada vez mais, os be ne fí cios de uma 

abordagem holística para a saú de. Nes-
ta perspectiva, o pa cien te é considerado 
como um caso único, o que requer trata-
mento e ava lia ção individuais. Como em 
uma entidade integrada, o tratamento ho-
meo pá ti co inclui os aspectos físico, men-
tal, emo cio nal, es pi ri tual, so cial e qualquer 
outro da totalidade da pessoa. In di ví duos 
são vistos como sistemas vivos que se au-
tocuram, autorrenovam e são ho meos-
tá ti cos e adaptativos. A saú de não é sim-
plesmente a ausência de doen ça, mas a 

NO R ADAR

O Healthcare Without Harm é uma coa li
zão in ter na cio nal que conta com mais de 

500 membros — em 53 paí ses — preo cu
pa dos em promover a saú de das pes soas e 
do meio am bien te. Em um trabalho conjun
to, busca transformar o setor da saú de em 
todo o mundo sem comprometer a seguran
ça e os cuidados do pa cien te, de modo a tor
nar seus serviços ecologicamente sustentá
veis e  criar alternativas saudáveis para prá
ticas que impactem o meio am bien te e con
tri buam com doen ças.

Muitos hospitais e instituições de saú de 
ao redor do mundo estão tomando medidas si
mul ta nea men te para reduzir sua pegada am
bien tal, contribuir para a saú de pública e pou
par dinheiro. Hoje, segundo a OMS, ao menos 
25% das doen ças e mortes no mundo podem 
ser atribuídos a fatores ambientais, como bai-
xa qualidade da água, falta de sa nea men to, 
mau uso da terra e mudanças climáticas.

A ordem para o setor da saú de é prevenir 
e curar doen ças. No entanto, a entrega dos 
serviços de saú de — principalmente, em hos
pitais — contribui para problemas causados 
por fatores ambientais. Hospitais geram sig
nificativos impactos ambientais derivados da 
entrega de serviços, dos recursos naturais e 
produtos que consomem, além dos re sí duos 
produzidos. Eles podem promover a sustenta
bilidade, maior igualdade na saú de e o bem
estar am bien tal por meio de investimentos 
em edi fí cios verdes, compras sustentáveis e 
implantação de operações ecoe fi cien tes.

Unindo forças

habilidade de um sistema — por exemplo, 
a célula, o organismo, a família e a so cie-
da de — em responder adaptativamente a 
diversos de sa fios do am bien te. A doen ça 
é considerada o resultado de um estado 
de desequilíbrio do indivíduo em sua to-
talidade (corpo e mente) em vez de um 
distúrbio local. A ho meo pa tia estimula os 
poderes de cura do próprio corpo para 
gerar saú de, vitalidade e bem-  estar. Não 
desenvolve tratamentos para apenas se 
livrar dos sintomas, mas busca a cura do 
pa cien te de dentro para fora. Os re mé dios 
homeopáticos visam melhorar o nível de 
saú de ao estimular o mecanismo de au-
torregulação. Eles são naturais, prepara-
dos a partir de uma diversidade de ervas, 

produtos minerais e animais. Frequen-
temente, o tratamento pode ser usado 
como uma primeira opção em determi-
nadas condições médicas, deixando os 
tratamentos tóxicos e mais caros como 
uma segunda opção.

Comitê Europeu para 
a Homeopatia (ECH), no 

artigo Homeopathy: 
a Holistic Approach, 

publicado no site  
www.homeopathyeurope.org,  

em 2010

MERCADO DE FITOTERÁPICOS 
FATURA U$ 5 BILHÕES NA EUROPA

O mercado de fitoterápicos está em 
plena ascensão. De acordo com a 

publicação cien tí fi ca The New England 
Journal of Medicine, somente na Europa, 
chega a se gastar US$ 5 bilhões em um 
ano, sendo a Alemanha e a França os paí-
ses onde a procura é maior. O governo ale-
mão gastou US$ 283 milhões ao investir 
na prescrição desse tipo de medicamen-
to. A França segue o mesmo ritmo. Se-
gundo projeções do Instituto Brasileiro de 
Plantas Medicinais (IBPM), o mercado de 
medicamentos fitoterápicos movimenta 
de US$ 400 milhões a US$ 500 milhões 
por ano no Brasil. No mundo, estima-  se 
que o gasto com plantas medicinais che-
gue à cifra de US$ 27 bilhões (em torno 
de 7% do mercado mun dial de medica-
mentos). Enquanto o mercado far ma cêu-
ti co cresce de 3% a 4% ao ano no mun-
do, o fitoterápico sobe de 6% a 7% e vem  
ganhando share.

Alex Botsaris, médico 
especializado em Medicina 

Complementar e autor do 
livro Medicina Ecológica – 
Descubra como Cuidar da 

sua Saúde sem Sacrificar o 
Planeta, de 2010, em artigo 
para o portal UOL, em 2010

BICICLETAS PARA A CIDADE

Uma crescente expectativa que se 
descortina é o incentivo do uso 

da bicicleta nas cidades. Os be ne fí cios 
para a saú de são atingidos direta ou 

Cerca de 13% a 19% dos adultos 
nos Estados Unidos são atualmente 
considerados consumidores LOHAS

68 Ideia Sustentável OUTUBRO 2014





indiretamente, combatendo as doen ças 
consequentes da obesidade, diminuindo 
con ges tio na men tos nos grandes centros 
urbanos e contribuindo para reduzir a 
poluição do ar. Além disso, a bicicleta foi 
eleita pela ONU como o transporte eco-
logicamente mais sustentável. Os princi-
pais be ne fí cios do uso da bicicleta como 
atividade física ou transporte são tanto 
físicos quanto mentais. Estudo feito por 
pesquisadores do Instituto de Ciên cias de 
Ava lia ção de Riscos, da Universidade de 
Utrecht, e da Agência Holandesa de Ava-
lia ção Am bien tal demonstrou que os be-
ne fí cios advindos do uso da bicicleta são 
maiores que os riscos de pedalar em re-
lação ao de dirigir. Portanto, pedalar ain-
da é mais seguro do que dirigir e pode  
gerar menos acidentes de trânsito.

Dr. Ingo Froböse, 
presidente do Centro de 
Saúde da Universidade 

Alemã do Esporte, no 
relatório Cycling and Health 

– Compendium, de 2006

LOHAS: A REVOLUCÃO  
DOS CRIATIVOS CULTURAIS

LOHAS é um acrônimo para Lifestyles 
of Health and Sustainability, uma de-

finição demográfica para um segmento 
de mercado focado em estilos de vida 

CAMINHO DAS PEDR AS

A ascensão de consumidores cada vez mais 
cons cien tes, que buscam soluções ao mes

mo tempo am bien tal men te saudáveis, economi
camente eficazes e capazes de melhorar a qua
lidade de vida e o bem  estar, traz de sa fios para 
as empresas da área da saú de. A partir dos es
tudos Consumo e Ações Individuais no Contex-
to do LOHAS: Uma Perspectiva Global, de 2010, 
e Agenda de Saú de Am bien tal para Hospitais 
e Sistemas de Saú de ao Redor do Mundo, do 
Healthcare Without Harm, o NEXT identificou 
quatro passos para as empresas atenderem ade
quadamente esses mercados.
1. Consumir com valores: o mercado LOHAS 

preconiza o cultivo da es pi ri tua li da de — sem 
dogmatismos —, o uso de tec no lo gias e da 
prosperidade econômica, desde que não seja 
às custas de explorações do meio am bien te e 
da comunidade. A busca pela saú de e bem  
estar tende a envolver cada vez mais o consu
mo de produtos e serviços im buí dos de valores.

2. Investir em soluções ecológicas para hospi-
tais: hospitais podem se adaptar às exi gên cias 
das mudanças climáticas ao promover susten
tabilidade, maior equidade e saú de am bien
tal por meio de investimentos em construções 

Nova abordagem para a saúde
mais saudáveis, compras ecológicas e 
operações sustentáveis.

3. Preparar lideranças na área da saú de: a 
integração da saú de pública com a sus
tentabilidade am bien tal coloca enfermei
ros, médicos, hospitais, sistemas de saú
de e até ministros da Saú de no centro das 
soluções dos de sa fios atuais. Abrir espaço 
para o surgimento de lideranças que pos
sam transformar suas instituições e se tor
nar defensores de políticas e práticas de 
promoção da saú de pública e am bien tal 
pode poupar recursos financeiros.

4. Melhor prevenir do que re me diar: cada 
vez mais, instituições de saú de reformu
lam o modo como lidam com subs tân cias 
perigosas — produtos químicos, por exem
plo —, eliminam riscos de amea ças sus
peitas e procuram alternativas mais segu
ras. Entre os be ne fí cios, destacam  se as 
reduções de custos e a maior segurança 
de fun cio ná rios, pa cien tes e comunidades 
vizinhas. Quan to mais hospitais e outras 
grandes instituições passarem a lidar com 
estes problemas, mais rápida a mensagem 
chegará às principais in dús trias.

Expansão das ciclovias  
em São Paulo  

eleva procura por aluguel  
de bicicletas em 20%

Segundo a Organização Mundial do 
Turismo (OMT), o ecoturismo é o segmento 

turístico que mais cresce no mundo, 
com taxas entre 15% e 25% ao ano
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sustentáveis. Os consumidores LOHAS to-
mam suas decisões de compra ba sea dos 
em seus valores em relação à saú de fa mi-
liar e comunitária, crenças pessoais, sus-
tentabilidade am bien tal e justiça so cial. 
Medicina alternativa, ioga e produtos na-
turais são exemplos de mercados cria dos 
para atender essa população. Os valores 

1. Business Call to Action:  
http://www.businesscalltoaction.org/

2. LOHAS:  
http://www.lohas.com/

3. UN Sustainable Development 
Knowledge Platform:  
http://sustainabledevelopment.un.org/
index.php?section=1004&type=12&p
age=view&nr=391&menu=1348&str
=&27=on

4. Green Clean Schools. Healthy Schools 
Campaign:  
http://www.healthyschoolscampaign.
org/programs/green-  clean-schools/

5. How Bicycling Cuts Health Care Costs 
for Businesses:  
http://www.triplepundit.com/2013/08/
bicycling-  cuts-health-  care-costs/

6. Keeping the Pulse of the Planet: Using 
Big Data to Monitor Our Environment:  
http://www.triplepundit.com/2014/08/
keeping-  pulse-planet-  using-big-  data-
monitor-  environment/

7. Phillips Healthcare Services Ltd. (PHSL):  
http://www.businesscalltoaction.
org/news-  highlights/2014/08/
phillips-  healthcare-services-  ltd-phsl/

8. The Growing Importance of More 
Sustainable Products in the Global 
Health Care Industry:  
https://www.jnj.com/sites/default/files/
pdf/JNJ-  Sustainable-Products-  White-
Paper-  092512.pdf

9. The Potential for a New, Emerging 
Culture in the U.S, de Paul H. Ray:  
http://www.wisdomuniversity.org/
CCsReport2008SurveyV3.pdf

10. The Cultural Creatives – How 50 Million 
People Are Changing the World, de 
Paul H. Ray (Broadway Books/2001)

PAR A SABER MAIS

são capazes de oferecer previsões sobre 
comportamentos e não dependem da 
psicologia pes soal. Ao contrário, eles se 

di fe ren ciam em três subculturas: 1) tra-
di cio nal; 2) moderna; e 3) transmoderna. 
A terceira é exatamente aquela na qual 
se encontra a população dos chamados 
‘cria ti vos culturais’. Esta parcela da popu-
lação defende valores ecológicos, espiri-
tuais e psicológicos que fazem a diferen-
ça no estilo de vida das pes soas. Estamos 
assistindo ao surgimento de uma cultura 
planetária. Os valores e a visão de mun-
do dos cria ti vos culturais estão conver-
gindo entre as nações para  criar uma cul-
tura transmoderna. Dessa forma, ela será 
capaz de superar conflitos e divisões en-
tre pes soas e re li giões, a fim de integrar 
os valores modernos e tradicionais com 
algo que ainda está em processo. É uma 
cultura mais sábia, que sustenta as pes-
soas mais do que as elites. É uma nova 
base sur preen den te para a integração 
planetária e para a cria ção de um mun-
do sustentável.

Paul H. Ray, diretor de 
pesquisa do Institute for the 

Emerging Wisdom Culture 
e autor do livro The Cultural 

Creatives, de 2001, no 
relatório O Potencial para 

uma Nova e Emergente 
Cultura nos Estados Unidos, de 2008

INDICADORES CORRELATOS

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL
8: Promover crescimento econômico sus-
tentado, sustentável e inclusivo, empregos 
integrais e produtivos e trabalho decente 
para todos.

◆◆ 8.4: Melhorar progressivamente, até 2030, 
a eficiência global de recursos no consu
mo e produção e empenhar para desaco
plar o crescimento econômico da degra
dação ambiental de acordo com a estrutu
ra de 10 anos de programas sobre consu
mo e produção sustentável, com os países 
desenvolvidos na vanguarda.

GLOBAL REPORTING INITIATIVE
Indicadores de Performance de Responsa-
bilidade sobre Produtos

◆◆ PR1: Estágios de ciclo de vida em que os 
impactos de saúde e segurança dos produ
tos e serviços são avaliados para seu me
lhoramento, e porcentagem de categorias 
de produtos e serviços significativos, rela
tivos a tais procedimentos.

Ideia Sustentável tem três linhas de 
atuação: consultoria, educação e conteúdos. 
Saiba mais sobre os serviços da empresa em 

www.ideiasustentavel.com.br
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