
Escrever este artigo representou, para mim, uma sur-
presa e um desafio. Agradável, a surpresa veio ao receber o
convite e perceber que os editores de uma revista voltada a
vendedores tiveram a coragem de abrir espaço para o tema
do consumo consciente. A iniciativa é digna de parabéns.
Ela mostra que os responsáveis pela revista conseguem
enxergar além da realidade imediata, aquela que se concre-
tiza no fechamento do mês, e perceber que de nada adianta
garantirmos o almoço de hoje se o nosso modelo de vida
inviabiliza o alimento, a água, a energia, a terra e o ar que
vamos precisar amanhã ou daqui a um ano.

O desafio é cativar a atenção de um leitor — cujos
rendimentos aumentam na medida em que o consumo
aumenta — por um tempo suficiente para que ele entenda
que consumo consciente não quer dizer necessariamente
consumir menos ou mais barato, mas sim consumir saben-
do dos efeitos positivos e negativos dessa atitude.

O Instituto Akatu jamais falaria em "não-consu-
mo", como fazem alguns movimentos internacionais.
Para manter-nos vivos, precisamos consumir ar, água,
alimentos, transportes, vestimentas, moradia, educação,
lazer, etc. Nesse sentido, consumo é vida. Mas também
sabemos que não existe consumo sem impacto. Até
mesmo o simples ato de respirar provoca impacto, na
medida em que se consome oxigênio e devolve-se gás
carbônico para a atmosfera.

EXPLOSÃO DE CONSUMO
Você deve estar pensando que o homem sempre respi-

rou, comeu, bebeu, vestiu-se, morou e nunca houve nada

de errado nisso... Por que, repentinamente, nosso consumo
se transformou em um problema? A razão fundamental é
que o número de consumidores cresceu muito, além de
cada um consumir muito mais do que nossos antepassados.
Enquanto isso, os recursos da Terra continuam rigorosa-
mente os mesmos. De 1960 até o ano 2000, a população
mundial dobrou, passando de três para seis bilhões de
pessoas. Nesse mesmo período, o consumo total de bens
e serviços domésticos quadruplicou. Isso quer dizer que
o consumo per capita neste período foi multiplicado por
quatro, enquanto a fonte dos recursos permaneceu exata-
mente a mesma.

Essa escalada começou lá longe, no século 18,
quando ocorreu, na Inglaterra, o que conhecemos como
Revolução Industrial. Surgiram máquinas capazes de
produzir muito mais rapidamente, o que viabilizava um
grande aumento de consumo dos bens que passavam a
ser industrializados. Gradualmente, este processo passou
a gerar a sua própria demanda, quando já não bastava ter
apenas uma "roupa de domingo", era preciso ter várias
roupas paras todas as ocasiões. Com o avanço da tecnolo-
gia, novos produtos surgiram e foram acompanhados de
apelos cada vez mais persuasivos.

Essa espiral foi se acelerando, deixando atrás de si dois
graves problemas: a exaustão dos recursos naturais e a
exclusão daqueles que não conseguiam se inserir na socie-
dade de consumo. Esses sintomas indicam que o modelo
atual de produção e consumo está errado e precisa ser
corrigido. Por muito tempo, algumas pessoas preferiram
ignorar os claros sinais, pensando que bastava ter dinheiro



para poder comprar o bem-estar. Mas, no finai do século
20, ficou claro o problema do aquecimento global, mos-
trando que as conseqüências do consumo exagerado vão
se refletir na vida de todos. Não adianta ter dinheiro se o
nível do mar se elevar, se as terras deixarem de ser cultivá-
veis ou se o ar ficar impróprio para a respiração.

QUAL A SOLUÇÃO?
E o que nós, cidadãos comuns, podemos fazer para

reverter essa trajetória destrutiva? A resposta é curta e
simples: praticamente tudo. Pense comigo. Tudo o que
é produzido no mundo, direta ou indiretamente, é feito
para o consumidor final, ou seja, para as pessoas como
você e eu. São os compradores que decidem o que querem
e o que rejeitam. Os vendedores sabem muito bem disso.
Então por que não usarmos nosso poder de consumidor
para dizer que queremos produtos menos agressivos ao
meio ambiente? Por que não usarmos o poder para apoiar
empresas que investem em seus funcionários e em suas
comunidades? Por que não escolhermos as mercadorias
de empresas que apoiam o processo de inclusão social?
Não vamos parar de consumir, até porque isso é impossí-
vel, mas vamos pensar nos impactos que nosso consumo
vai provocar e fazer escolhas que maximizem os impactos
positivos e minimizem os negativos.

Ao comprar um carro novo, por que não escolher
um modelo movido a álcool em vez de levar um movido
a gasolina? Você já sabe que a queima de combustíveis
fósseis gera gases de efeito estufa que colaboram para o
aquecimento global. Portanto, use seu poder de consumi-
dor para ajudar no combate ao aumento da temperatura
da Terra. Se você percorrer 40 quilômetros por dia com

o carro a gasolina, ao final de um ano, terá emitido um
volume de CO2 equivalente ao que 15 árvores da Mata
Atlântica levarão 37 anos de crescimento para absorver.

E não é apenas na hora das compras que você pode cola-
borar. Nas atitudes cotidianas também é possível ajudar a
economizar recursos naturais, diminuindo o tempo do banho
e apagando as luzes ao sair dos ambientes, por exemplo.

EFEITO BENÉFICO
Dá para ver que uma só pessoa, se estiver decidida a

ajudar, pode fazer muita diferença. Agora imagine se essa
pessoa conseguir convencer outras a também consumirem
de forma consciente. Os efeitos serão sentidos de forma
muito mais rápida. Para dar uma idéia do poder multi-
plicador, se 10% da população do município de São Paulo
(aproximadamente um milhão de pessoas), que mora em
apartamento, diminuir o tempo de banho de dez para
cinco minutos, a água poupada durante um ano bastaria
para suprir, durante esse mesmo ano, todas as necessidade
de água de 405 mil moradores da cidade de São Paulo!

Como você pôde constatar, consumo consciente não quer
dizer não consumir - quer dizer consumir o que é melhor
para você, para a sociedade, para o meio ambiente e para a
economia. Em outras palavras, consumir sustentavelmente.

Agora pense em seu trabalho. Como vendedor, pode
orientar seus clientes a comprar o que for melhor para
eles e, ao mesmo tempo, para toda a sociedade. Ajude
a divulgar o consumo consciente, trabalhe preferencial-
mente com produtos ambientalmente mais saudáveis,
socialmente mais justos e economicamente inclusivos.
Mais do que uma venda, você trabalhará por um futuro
melhor para todos nós. •

CONSUMO CONSCIENTE NÃO QUER DIZER NÃO CONSUMIR - QUER DIZER
CONSUMIR O QUE É MELHOR PARA VOCÊ, PARA A SOCIEDADE, PARA O
MEIO AMBIENTE E PARA A ECONOMIA. EM OUTRAS PALAVRAS, CONSUMIR

SUSTENTAVELMENTE
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