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omprar roupas novas, presentes
para os amigos, artigos variados
para a casa e alimentos para toda
a família é sempre algo prazeroso

no cotidiano das pessoas. O ato de consumir,
entretanto, pode e deve ser feito de forma
responsável. Isso é o que sugere o Instituto
Akatu pelo Consumo Consciente, organiza-
ção não-governamental, criada em 2001, que
procura educar a sociedade para o momento
das compras.' A palavra "Akatu" vem do tupi
e significa "semente boa". Traduz a idéia de
que a construção de um mundo melhor de-
pende das ações de cada indivíduo. A missão
da ONG é mobilizar as pessoas para tornar o
planeta social e ecologicamente sustentável.
Ou seja, quando faz escolhas, o consumidor
tem nas mãos um instrumento de poder. "Ao
solicitar que empresas e governos atuem de
forma mais responsável, o indivíduo garante
o futuro da Terra e a sobrevivência das próxi-
mas gerações", afirma Hélio Mattar, funda-
dor do Instituto Akatu.

Atual diretor-presidente da ONG, Hélio
acredita que qualquer revolução depende de
cidadãos bem informados. Longe de ser um
idealista ingênuo ou um "ecochato" cheio de
discursos e divagações, Mattar é um profis-
sional criado no meio industrial e corporati-
vo. Ph.D em engenharia industrial, trabalhou
durante 22 anos como executivo de empresas

nacionais e multinacionais. Deve ser por isso
que ele, melhor do que ninguém, sabe que
investir no social é bom para as empresas,
bom para os cidadãos e melhor ainda para
o futuro do planeta. Na entrevista a seguir,
Hélio fala da missão do instituto que criou,
e dá dicas valiosas para os consumidores dis-
postos a adotar uma nova postura.

DIVA: O que é o consumo consciente?
HÉLIO MATTAR: É o consumo voltado para
a sustentabilidade do planeta. É a capacidade
de perceber que o ato de consumir cria impac-
tos. O consumo é, em geral, visto como algo
individual e automático e ninguém se ques-
tiona a respeito. Mas esse ato aparentemente
inócuo pode ser um instrumento poderoso
na preservação da humanidade. Desde que a
gente criou o Akatu, ouço pessoas dizendo:
"Eu gostaria de ajudar". Quer mesmo? Então
observe o seu consumo no dia-a-dia e analise
a natureza de cada ato. As pessoas têm de se
ver dotadas dessa força e perceber que seus
atos podem ser transformadores

D: Mas que atos podem fazer isso?
HM: É preciso fazer escolhas cada vez mais
responsáveis. Um bom exemplo desse tipo
de atitude? Comprar produtos de marcas e
empresas que contribuem para o desenvolvi-
mento sustentável do Brasil e do mundo.

Hélio Mattar:
a população
tem em suas
mãos um forte
instrumento de
poder que pode
e deve ser usado
na hora das
compras



Hélio Mattar:
muitos
brasileiros já
se preocupam
com o consumo
inteligente e
com o futuro
do planeta

D: Na prática, como isso funciona?
HM:No momento da compra, é bom olhar
se o produto tem algum selo de certifica-
ção. Em geral, isso está no rótulo. Pode ser o
ISO 14000 (meio ambiente), o da Fundação
Abrinq (sinal de que a empresa apoia proje-
tos sociais voltados para crianças e jovens),
o Procel (indica equipamentos eletroeletrô-
nicos com sistema que evita o desperdício de
energia) e o selo da SBC (Sociedade Brasi-
leira de Cardiologia). Além disso, reciclar o
próprio lixo faz o consumidor ser um multi-
plicador de ações responsáveis.

D: O consumidor está mais participativo?
HM:Por meio de pesquisas, constatamos que
alguns gestos de consumo inteligente já fa-
zem parte da rotina de boa parte dos brasi-
leiros, como não deixar lâmpadas acesas em
cômodos vazios, desligar aparelhos eletrôni-

cos quando ninguém está usando e esperar
alimentos esfriarem antes de colocá-los na
geladeira. Isso tudo 75% da população diz
que faz. No segundo grupo, um pouco me-
nor, as pessoas dizem que planejam a compra
de alimentos e de roupas antes e lêem rótulos
para ver se têm selo de certificação e pedem
nota fiscal (prova de que a empresa contribui
para regularizar a cadeia produtiva).

D: isso tudo não é difícil num momento em
que o brasileiro tem muitas preocupações?
HM: Há alguns anos, quando criamos o
Akatu, a maioria das pessoas achava que res-
ponsabilidade social era um conceito vago.
Em nossas pesquisas atuais, descobrimos que
78% dos brasileiros têm interesse em conhe-
cer responsabilidade social da empresa e 88%
acham que é de responsabilidade das grandes
empresas contribuir para resolver problemas
sociais, como segurança, educação, saúde e
cultura. Ou seja, as pessoas estão mais liga-
das e preocupadas com essas questões.

D: Como orientar os filhos para que eles se-
jam consumidores conscientes num mundo
com tantos estímulos?
HM: Isso, na verdade, não depende dos es-
tímulos externos, mas dos pais, que definem
um modelo de consumo em casa. Não se pode
viver para consumir, e sim consumir para
melhorar sua qualidade de vida. Se os pais
têm uma postura consciente, não será preci-
so fazer grandes discursos. Se o passeio da
família é ir sempre ao shopping, não adianta
dizer que o consumo não deve ser essencial
na vida do ser humano.

D: Quais as dicas para mulheres que viram
verdadeiras crianças diante de vitrines e
compram por impulso?
HM: Essa história de que as mulheres são
mais descontroladas para consumir é mito.
Segundo pesquisas, não há diferença entre
homens e mulheres em termos de consciên-
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cia no consumo. Mas elas são consumidoras
fundamentais, já que a maioria é responsá-
vel pela compra de alimentos numa casa. Em
média, as pessoas desperdiçam 20% da comi-
da. Isso pode ser reduzido a zero, basta que
todos reaproveitem o que sobra. Fazer lista
de compras e planejar os cardápios das refei-
ções antes de ir ao supermercado é outra boa
dica. Na compra de roupas, a alternativa é
customizar algumas peças. Assim, você cria
um modelo exclusivo e ainda causa menos
impacto no meio ambiente, já que aproveita
o tecido e gasta menos energia e água.

D: Você acha que, de uns anos para cá,
o brasileiro está mais preocupado com o
futuro do planeta?
HM: Não tenho dúvidas disso. Há seis anos,
nem existia o termo consumo consciente. E,
durante muito tempo, era difícil fazer as pes-
soas entenderem o que a gente dizia. O fe-
nômeno é mundial porque há mais sensibili-
dade para certas questões. Eu chamo isso de
"utopia do feminino". Estamos vivendo numa
sociedade em que valores masculinos, como
agressividade, objetividade, racionalidade e
competitividade, precisam se equilibrar com
valores femininos, como subjetividade, intui-
ção e sensibilidade. Ao consumir com cons-
ciência, você cuida do mundo, trabalha para
mantê-lo saudável, como as mulheres agem
com os filhos. É o grande "nós" feminino que
está em alta: você cuida do planeta e acolhe
a humanidade. É urgente entender que, se eu
olho mais para o outro e menos para mim,
estarei cuidando de mim também.

D: E as empresas?
HM: Isso evoluiu muito também. Os empre-
sários já enxergam a responsabilidade social
como oportunidade e parte da estratégia.
Mas tem de ser sincero. A empresa precisa
acreditar e fazer.

D: Como os países, em geral, atuam sob o
ponto de vista desse novo consumo cada vez
mais consciente?
HM: Nos Estados Unidos foi criado um me-
canismo para punir e recompensar empresas
em função da responsabilidade social. Mas,
nesse sentido, o modelo mais eficiente é o da
Austrália. Já o Brasil tem duas características
marcantes no modo de atuar: criatividade e
vitalidade. Até os estrangeiros que vêm para
cá ficam surpresos com nossa energia e dis-
ponibilidade para essas questões.

PARA SER UMA BOA CONSUMIDORA
1. Planeje suas compras
A impulsividade é uma das principais inimigas do
consumo consciente. Procure sempre planejar
antes e, com isso, comprar menos e melhor.

2. Avalie os impactos de seu consumo
Leve em consideração o meio ambiente e a
sociedade em suas escolhas na hora das compras.

3. Separe seu lixo
Recicle tudo o que gasta e contribua para a
economia de recursos naturais, a redução da
degradação ambiental e a geração de empregos.

4. Tome crédito conscientemente
Pense bem se o que vai comprar a crédito não pode
esperar para ser pago mais para frente à vista ou se
terá condições de quitar as prestações.

5. Conheça e valorize as práticas de
responsabilidade social das empresas
Em suas escolhas de consumo, não olhe apenas
preço, aparência e qualidade. Valorize também as
empresas em função de sua responsabilidade para
com os funcionários, a sociedade e o meio ambiente

6. Não compre produtos piratas ou
contrabandeados
Compre sempre do comércio legalizado e, dessa
forma, ajude a gerar empregos estáveis.

7. Contribua para a melhoria de produtos e serviços
Adote uma postura ativa em relação aos artigos que
você e sua família consomem. Envie às empresas
sugestões e críticas construtivas sobre seus
produtos e serviços.

8. Divulgue o consumo consciente
Seja uma verdadeira militante da causa: sensibilize
outros consumidores e dissemine informações,
valores e práticas do consumo consciente. Monte
grupos para mobilizar seus familiares, amigos e
pessoas mais próximas. Essa forma de propagar
idéias é muito eficiente.

9. Cobre dos políticos
Exija de partidos e governantes propostas e ações
que viabilizem a prática do consumo consciente.

10. Reflita sobre seus valores
Avalie constantemente os princípios que guiam suas
escolhas e seus hábitos de consumo.

Text Box
Fonte: Diva, n. 20, p. 12-15, dez. 2007 / fev. 2008.




