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O PRÊMIO PAGO PELA SUSTENTABILIDADE

Fala-se muito sobre sustentabilidade nos últimos anos e vemos uma grande movimentação da 

indústria e do varejo para atender a essa demanda através de logística reversa, como Boticário com 

seu programa de reciclagem; de oferecimento de produtos com embalagens sustentáveis com menos 

plástico ou até mesmo o uso de refis, como Omo, Dove e outras marcas de universo de Limpeza e 

Higiene e Beleza; ou até mesmo com o trabalho sustentável envolvendo o incentivo a trabalhos locais 

com uso de produtos naturais, etc. Apesar disso, pouco se fala sobre precificação de produtos que 

tenham o viés sustentável. Sabemos através de senso comum que esse produtos custam mais caro, mas 

será que o consumidor paga, de fato, um prêmio pelos atributos voltados para a sustentabilidade em 

um produto?
Em um estudo feito pela Claremont College por Elyse Lindahl, avaliaram-se cerca de 12 marcas 

e 84 itens de vestuário esportivo com o fim de entender se existe relação de aspectos de 

sustentabilidade nos preços dos produtos desse mercado específico através de modelo de preços 

hedônicos. Com isso, a pesquisa conseguiu fornecer uma estimativa do valor atribuído a certos 

aspectos/atributos do produto relacionados ao tema. As variáveis pesquisadas dentro dos 84 itens 

foram: material de fabricação do produto, segundo autor foram feitos estudos para entendimento dos 

materiais mais sustentáveis; tipo de energia utilizada para a produção, informações da etiqueta do item 

(material orgânico, reciclável, reutilizável, etc) e práticas sustentáveis da marca como um todo.



O PRÊMIO PAGO PELA SUSTENTABILIDADE

Após feitos os testes, a pesquisa indicou que o impacto estatístico da sustentabilidade na 

marca no preço do produto da categoria específica é insignificante. O preço do item mostrou-se mais 

significativamente impactado pelo tipo de material utilizado. Isto é, os consumidores são mais ou menos 

propensos a pagar por um determinado tipo de material, possivelmente por razões de durabilidade 

e/ou conforto do que pelo tema da sustentabilidade.

Apesar de os consumidores não estarem dispostos a pagar um prêmio para a sustentabilidade 

de suas roupas, a indústria como um todo deve olhar mais de perto quais são os atributos pelos quais 

eles estão dispostos a pagar e trabalhar para tornar esses aspectos mais sustentáveis. Por exemplo, se os 

consumidores pagam mais por uma camisa feita de poliéster do que por uma de algodão, a indústria 

poderá encontrar maneiras de tornar o poliéster mais ecológico e socialmente amigável. 

Reconhecendo a oportunidade econômica e trabalhando a partir daí para integrar social e 

ambientalmente aquilo que é oferecido ao mercado.

Fonte: Claremont College por Elyse Lindahl, The Outdoor Apparel Industry:Measuring the Premium for 

Sustainability with a Hedonic Pricing Model, 2019


