
CONSUMO

Compras para
salvar o mundo
Cada vez mais consumidores usam seu poder de escolha para
premiar ou punir empresas por atitudes sociais e ambientais

TÂNIA NOGUEIRA

E cada vez maior o número de
consumidores que apostam no
poder de escolha no caixa do

supermercado para mudar o mundo.
Acreditam na eficácia de pequenos
atos, como boicotar uma empresa com
relações trabalhistas suspeitas ou fe-
char a torneira enquanto se ensaboa
a louça. Em geral, são jovens adultos,
de bom poder aquisitivo e alto nível
de instrução. "Quando a gente com-
pra um produto, endossa a postura da
empresa", diz a psicóloga Eliana Tiez-
zi, de 43 anos. Ela não usa nada que
leve a marca de empresas com sede
nos Estados Unidos por não concor-
dar com as guerras movidas pelo pre-
sidente George W. Bush e compra ali-
mentos orgânicos porque acredita
que, além de melhores para a saúde,
não agridem o meio ambiente. "Até

a minha pasta de dente é ecologica-
mente correta", diz Eliana.

Esses cidadãos encaram a compra
como um ato político. Estão atentos ao
que as empresas fazem e como se po-
sicionam em relação ao meio ambien-
te, à responsabilidade social e aos cui-
dados com os próprios funcionários.
Caso considere algo errado, o consu-
midor responsável lança mão de seu
maior poder. Deixa de comprar os pro-
dutos de uma marca para forçar a em-
presa a mudar sua posição.

A Nike é o caso clássico de estrago
causado por uma atitude incorreta. Se-
gundo analistas de mercado, em mea-
dos da década de 1990 as denúncias de
que fornecedores da empresa america-
na no Paquistão usavam trabalho in-
fantil fizeram com que a Nike perdes-
se bilhões. A companhia declarou não
ter tido prejuízos financeiros com a re-
percurssão do fato. Mas admitiu a >
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de alguns produtos

Embalagens
• Problemas - Além do longo tempo de decompo-
sição dos produtos, a produção de alumínio, vidro
e plástico usa muitos recursos naturais e é bastante
poluente. Só nos Estados Unidos, por ano, são usa-
dos 7 milhões de toneladas de garrafas de vidro, 25
mil toneladas de latas de alumínio, 1,5 milhão de
toneladas de garrafas plásticas

O que fazer - O caminho é optar pelo uso de recipientes que armaze-
nem mais conteúdo e que não sejam descartáveis. Quando a única
opção é usar um desses materiais, o jeito é reciclá-los. O Brasil é
um dos países com o maior índice de reciclagem de latas de alumínio
- 87% delas foram recicladas em 2002. No mesmo período, os Estados
Unido só reciclaram 48%. A reciclagem de apenas uma lata pode pou-
par energia para fazer um laptop funcionar por quatro horas

Lâmpadas
• Problemas - Apesar de mais baratas, as lâmpa-
das incandescentes ("amarelas") transformam só
10% da energia em luz. O consumo de energia no
Brasil cresce entre 3% e 5% ao ano. Quase 90%
da energia é produzida por usinas hidrelétricas, que
destroem a fauna e a flora das regiões inundadas,
liberando gases que contribuem para o efeito estufa

O que fazer - Recomenda-se trocar todas as lâmpadas que fiquem liga-
das por mais de quatro horas por fluorescentes compactas, que pro-
duzem a mesma quantidade de energia, usam apenas um terço da
energia das incandescentes e duram dez vezes mais. A redução no
consumo pode chegar a 80%. Depois de usadas, elas devem ser entre-
gues ao local onde foram compradas, pois contêm mercúrio, um metal
altamente tóxico que pode contaminar o solo, a água e os seres vivos
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Eu costumo olhar os

sites das empresas

para ver quais são os

projetos sociais

e ambientais que

elas mantêm

G A B R I E L A G O M E S PROL O T E R O ,
estudante de Geografia

veracidade da informação e adotou um
rígido código de conduta para seus for-
necedores. Viu até na situação uma
oportunidade e decidiu investir no mar-
keting da responsabilidade. "Podemos
fazer caixas de tênis ambientalmente
corretas e ainda economi-
zar em material", exempli-
fica Lee Weinstein, diretor
de Responsabilidade Cor-
porativa da Nike. As man-
chas na reputação, no en-
tanto, não desaparecem da
noite para o dia, uma vez
que a informação sobre a
solução do problema leva
mais tempo para chegar
aos ouvidos dos consumi-
dores que as denúncias. "A Nike quei-
mou o filme aqui em casa", conta Elia-
na, lembrando que a filha, Amora, de 13
anos, recusou-se a comprar um tênis da
marca recentemente.

Informação é mercadoria preciosa
para o consumidor consciente. Para se
orientar de acordo com seus .valores,
essas pessoas precisam sistematica-
mente consultar a internet, órgãos de
defesa do consumidor ou o próprio

serviço de atendimento
das empresas. O proble-
ma é que, por mais bem
informados que sejam, es-
ses cidadãos se sentem
perdidos em meio a dife-
rentes dados e explica-
ções, muitas vezes, técni-
cas. "Parece que é preci-
so entender de tudo pa-
ra saber o que cada com-
ponente pode causar",

diz Eliana, que fica de olho nos ró-
tulos dos materiais de limpeza que
compra no supermercado.

"Procuro me informar e, se realmen-
te há algo de errado, boicoto mesmo",

Para 91% dos
brasileiros,

as empresas
devem ajudar

a melhorar
a sociedade

garante o administrador de empresas
Ricardo Giovanni Venerito, de 30 anos,
que deixou de comprar produtos de
empresas que utilizam transgênicos
e se pluga à internet para comprar ali-
mentos orgânicos de pequenos produ-
tores, que não usem agrotóxicos e res-
peitem o meio ambiente. A internet,
aliás, é uma boa arma para encontrar
grupos organizados em torno de um te-
ma, seja ele lixo eletrônico ou trabalho
escravo. " Com uma palavra em um si-
te de buscas, você acha uma cadeia de
assuntos relacionados", afirma a estu-
dante Gabriela Gomes Prol Otero, de
21 anos, que evita usar maquiagens
testadas em animais e dá preferência
a empresas nacionais.

Uma armadilha perigosa para esse
cidadão sempre em busca de justiça
é ser levado a fazer escolhas erradas
por empresas que tentam passar uma
imagem de responsável sem sê-lo. Se-

GUIA DO CONSUMIDOR CONSCIENTE

Computadores
• Problemas - A maior preocupação com os com-
putadores é seu descarte. Neste ano, 63 milhões
deverão ser aposentados nos Estados Unidos -
quase um para cada máquina nova. Estima-se que
entre 50% e 80% desses resíduos eletrônicos sejam
enviados à Ásia, cujos trabalhadores ficam expos-
tos a materiais tóxicos usados nos microchips

O que fazer - Deve-se dar preferência a computadores que pou-
pem energia (a indicação fica em etiquetas) e possam ser atua-
lizados sem a necessidade de trocar todo o hardware. Na hora de
aposentar o micro, vale doá-lo a instituições de caridade ou a enti-
dades que possam reaproveitar algumas partes. Pressionar os
fabricantes para que eles se responsabilizem por todo o ciclo
de vida do produto também é uma saída

Carne
• Problemas - Uma dieta baseada em carne gasta
entre duas e quatro vezes mais terra agricultável
que a vegetariana. No mundo, cerca de 16% dos
cereais, 20% dos alimentos ricos em amido e um
terço da pesca são a ração animal. O Brasil é o
segundo maior consumidor de carne bovina do
mundo, só atrás dos Estados Unidos

O que fazer - Procurar saber quais pecuaristas da região criam gado
de forma sustentável, que não usam terra desmaiada para pasta-
gem, por exemplo. Também vale incentivar os amigos a comprar car-
nes produzidas desse jeito. No mundo, a criação sustentável já movi-
menta mais de US$ 15 bilhões. Há ainda quem decida tornar-se vege-
tariano. Só na Europa, 150 milhões de pessoas reduziram o consumo
ou simplesmente deixaram de comer carne
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''Acaba sendo um estilo

de vida mais simples.

Você se satisfaz com

alimentos que exigem

pouca preparação e

também gera menos lixo''

G E O R G E G U I M A R Ã E S ,
nutricionista e dono de restaurante

na ingênuo acreditar que uma indús-
tria tem um bom trabalho social, por
exemplo, só porque faz publicidade
disso. Mas ser cético em relação ao
marketing das empresas não é apenas
uma questão de grau de instrução.
Uma pesquisa mostra que em países
como Itália e Alemanha a credibili-
dade na comunicação das empresas
sobre marketing social é menor que no
Brasil. Mas os americanos, por outro
lado, são mais crédulos. "A própria so-
ciedade civil vai se organizando para
descobrir e eliminar o que for puro
marketing", diz Yacoff Sarkovas, pre-
sidente da Articultura Comunicação,
agência que orienta a atitude social das
empresas. "Esse tipo de controle é fei-
to pelas ONGs, que ganharam um po-
der de pressão incrível com a internet."
Para Hélio Mattar, diretor-presidente
do Instituto Akatu pelo Consumo Cons-
ciente, o mercado regula o comporta-

mento das empresas. "Com a visibi-
lidade a que estão expostas, seria sui-
cídio mentirem", acredita.

"O consumidor está escolhendo o
mundo em que quer viver", afirma
Mattar. Uma pesquisa do Akatu de
2004 revela que cerca de
65% da população brasi-
leira se diz disposta a re-
duzir um pouco seu pa-
drão de vida para melho-
rar o meio ambiente e
91% acreditam que as
empresas devem ajudar a
construir uma sociedade
melhor. No entanto, isso
ainda é teoria. Apenas 6%
dos brasileiros podem ser
considerados conscientes, ou seja, pra-
ticam entre 11 e 13 ações estabelecidas
como características desse tipo de con-
sumo, como pedir nota fiscal ou ler os
rótulos dos produtos.

Cerca de 65%
dos brasileiros
fariam algum
sacrifício para

melhorar o
meio ambiente

Para o empresário Luiz Carlos Fran-
co, de 52 anos, ler sobre os perfis das
empresas é um prazer. "Acho tão inte-
ressante quanto o perfil de pessoas."
E traz surpresas. Em suas leituras, por
exemplo, Franco descobriu um progra-

ma da Coca-Cola de re-
feições subsidiadas para
a população carente.
"Voltei a tomar o refrige-
rante", diz o empresário.

Premiar quem faz a
coisa certa é outra for-
ma de o consumidor
consciente agir. Na ver-
dade, é a principal. Uma
pesquisa feita em 2004
pelo Instituto Ethos de

Empresas e Responsabilidade So-
cial em conjunto com o Instituto
Akatu mostra que, enquanto 17%
dos entrevistados declaravam ter pres-
tigiado empresas responsáveis, >

Camarão
• Problemas - Cerca de 75% do camarão é pes-
cado com redes, que matam outros animais pela
captura acidental. A criação de camarão confinado
também pode contaminar as fontes de água com
produtos químicos e gerar resíduos que desesta-
bilizam o ecossistema local. Um quarto dos man-
guezais do mundo foi destruído assim

O que fazer - Encorajar os supermercados e restaurantes da
região a só comprar camarões pescados em armadilhas pode
ser uma maneira de diminuir os prejuízos da prática para o meio
ambiente. Diminuir o consumo de camarão também pode aju-
dar a preservar a fauna marinha e os ecossistemas costeiros.
Para cada mil pessoas que deixam de comer camarão, mais de
5 toneladas de vida marinha podem ser salvas por ano

Chocolate
• Problemas - O cultivo de cacau, matéria-prima do
chocolate, geralmente é feito em terras da Mata
Atlântica, um dos ecossistemas mais ricos e amea-
çados do planeta. Desde 1990, a extensão mundial
do cultivo aumentou 25%. Outro problema é a con-
centração de renda. Apenas 8% de um mercado de
até US$ 60 bilhões chega aos produtores

O que fazer - Escolher chocolates com maior porcentagem de cacau,
que são de maior qualidade e podem significar uma maior partici-
pação dos produtores na renda. Outra opção é dar preferência a pro-
dutos que tenham o selo de Comércio Justo (Fair Trade), ou seja,
que pertençam a associações em que os trabalhadores têm seus
direitos respeitados e adotam cultivos sustentáveis. Incentivar super-
mercados da região a comprar esses chocolates é uma solução
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O condomínio já reciclava.

Agora também usamos

sacos biodegradáveis,

que em menos de cinco

anos desaparecem

do meio ambiente

LUIZ C A R L O S F R A N C O ,
empresário

14% diziam ter deixado de comprar
mercadorias de companhias que ti-
nham feito algo errado.

Preço e qualidade continuam a ser
importantes para esse consumidor di-
ferenciado. Franco, que
é síndico do prédio onde
mora, conta que a eco-
nomia financeira gerada
pelo controle do consu-
mo de água foi fator pre-
ponderante para o con-
domínio instalar um sis-
tema de reuso para lavar
o chão e molhar o jar-
dim. "Quando busco for-
necedores, dou preferên-
cia às empresas responsáveis", con-
ta Franco. "Mas se o preço é altíssi-
mo não há o que fazer. E é preciso
também ter qualidade."

Muitos consumidores já optam pelo
mais correto mesmo quando há um

Cerca
de 14% dos

consumidores
já boicotaram
produtos de

uma empresa

gasto extra. No condomínio de Fran-
co, por exemplo, decidiu-se que va-
lia a pena gastar R$ 2,50 a mais pelo
cento de saco de lixo biodegradável.
O produto, desenvolvido especialmen-

te pela administradora do
condomínio, a Hubert,
faz parte de uma série de
serviços ambientais ofe-
recidos aos clientes, co-
mo treinamento e cole-
ta seletiva de lixo, insta-
lação de sistema de reu-
so ou economia de con-
sumo de água. "Quando
fomos tirar o ISO 9000,
pensamos em obter tam-

bém o certificado de excelência am-
biental", conta Daniel Gebara, de 30
anos, diretor da Hubert. "Hoje é um
grande diferencial do nosso negócio."

Começa-se, timidamente, a mudar
alguns hábitos e acaba-se tornando mi-

litante. "Se um amigo joga bituca de
cigarro no chão, digo: 'Ô, meu! Preci-
sa?'", conta Gebara, que antes de de-
senvolver o projeto na empresa nem
sequer reciclava o lixo em casa. "Ten-
to incentivar os amigos a fazer coleta
seletiva, vou à casa deles, ensino a em-
pregada. A maioria aderiu."

Há um pouco de consumidor cons-
ciente em cada cidadão moderno. É só
despertá-lo. "Não sou 100% ambien-
talista", avalia o empresário Daniel Na-
gao, de 28 anos. "Mas, dentro do pos-
sível, procuro fazer o mais correto." Tu-
do começou quando Nagao e seus só-
cios estavam montando o bar Maeva,
em São Paulo. Ele havia lido uma re-
portagem sobre madeira certificada e
sugeriu usar esse tipo de material pa-
ra mesas e cadeiras. "A gente não con-
segue salvar o mundo, mas contribui."

A preocupação com o ambiente às
vezes vem junto com cuidados com >

GUIA DO CONSUMIDOR CONSCIENTE

Palmito
• Problemas - A exploração predatória do palmito-
juçara, encontrado na Mata Atlântica, colocou essa
espécie de palmeira, a Euterpe edulis, em extin-
ção. As que restam estão dentro de reservas
ambientais e, mesmo assim, são atacadas durante
a noite para a extração de palmitos vendidos in
natura em estradas

• O que fazer - Não se devem comprar palmitos sem conserva em
feiras e estradas, pois há grandes chances de eles terem sido extraí-
dos de forma ilegal. No supermercado, deve-se olhar se o produto
apresenta o registro do Ibama ou de órgãos ambientais estaduais.
Outras opções são a pupunha (Cuilielma gasipaes) e o açaí (Euterpe
oleracea). Essas espécies formam touceiras e conseguem se rege-
nerar. O juçara morre após a extração do palmito

Fotos: Arq. Ed. Globo
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Roupas
• Problemas - A produção de algodão para a fabri-
cação de roupas implica uso de inseticidas e pes-
ticidas que contaminam o solo, a água e o ar e tam-
bém podem fazer mal à saúde dos produtores. A
exploração dos trabalhadores que manufaturam as
roupas em países que vendem mão-de-obra é ou-
tro problema freqüente

• O que fazer - Comprar roupas fabricadas com tecidos orgânicos
pode ser uma solução. A produção de algodão orgânico representa ain-
da apenas 0,03% da cultura mundial da matéria-prima, mas, a cada ca-
miseta feita só com algodão, menos de 150 gramas de produtos quí-
micos são usados na agricultura. Antes de comprar, vale dar uma olha-
da na etiqueta da roupa para checar sua procedência
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Fabiano Accorsi/EpoCA

a saúde. O nutricionista George Gui-
marães optou pela dieta vegetaria-
na por achá-la mais saudável e
porque poupa o ambiente. E esten-
deu a política ao trabalho: o cardá-
pio de seu restaurante é vegetaria-
no, preparado com produtos orgâni-
cos. Segundo ele, a pecuária gasta
mais recursos naturais que a agricul-
tura. Guimarães só compra produtos
ecologicamente corretos, de prefe-
rência com matéria-prima local pa-
ra evitar transporte e poluição. "As
mudanças podem ser desconfortá-
veis no começo, mas nada paga a
consciência limpa", diz.

Nessa corrente do bem, um elo que
ganha força é o Comércio Justo, mo-
vimento internacional que visa di-
minuir a distância entre pequenos
produtores de regiões carentes e con-
sumidores de áreas ricas, além de in-

cluir no preço final um bônus para a
comunidade produtora. A prática be-
neficia cerca de 800 mil famílias na
África, na América Latina e na Ásia.

Ser responsável social, cultural e
ambientalmente está deixando de
representar um diferen-
cial na estratégia de

rapidamente seus salões encher-se de
alunos que, além de cuidar da for-
ma física, estavam interessados em
participar de um projeto ecológico. O
prédio é ecoeficiente, com madeira
certificada e estrutura de ferro em vez

de aço, porque é mais fá-
cil de reciclar. Com apro-

marketing para se tornar
um pré-requisito para a
sobrevivência de uma
empresa. Na Austrália (-
leia o quadro abaixo), o
país mais à frente nesse
processo, 53% dos con-
sumidores declaram dar
preferência a negócios
com essa mentalidade.

Isso vem crescendo no mundo todo,
inclusive no Brasil, e não vale apenas
para as grandes empresas. A acade-
mia de ginástica Ecofit Club, inaugu-
rada há dois meses em São Paulo, viu

Consumidores
americanos

são mais
crédulos
que os

alemães

veitamento máximo de
luz natural, usa água de
chuva para descargas e
limpeza. A piscina é tra-
tada com ozônio, sem clo-
ro. A administradora de
empresas Vivian Regina
Soares Santos, de 28
anos, aprovou. "Eu via o
prédio em fase de acaba-

mento com o nome Ecofit e já pen-
sava em me inscrever", lembra. Foi
uma das primeiras matriculadas. 

COM MARCELA BUSCATO

GUIA DO CONSUMIDOR CONSCIENTE MERCADO GLOBAL

Produtos de limpeza
• Problemas - Resíduos de produtos de limpeza con-
taminam a água e o ar. Em 2002,66% das amostras
de água colhidas para uma pesquisa nos Estados
Unidos continham desinfetantes. Segundo a Agência
de Proteção ao Meio Ambiente dos Estados Unidos,
o ar dentro de uma casa é duas a cinco vezes mais
poluído que o de fora

O que fazer - Já existem produtos de limpeza "verdes", feitos com
componentes biodegradáveis, menos agressivos ao meio ambiente.
Nos últimos cinco anos, o mercado desse tipo de produto aumentou
entre 18% e 25% ao ano e atingiu os US$ 100 milhões, ainda ape-
nas 1% do mercado total de produtos de limpeza. Nos Estados Unidos,
pelo menos 11 Estados já baniram detergentes com fosfatos em
sua composição
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Fonte: Responsabilidade Social Empresarial: Percepção do Consumidor Brasileiro - Ethos/Akatu (2004)
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