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Surge um homem híbrido que, rico e amante do luxo, não deixa de se preocupar com as 
causas sociais e ambientais 
 
Gordon Gekko, o tubarão yuppie do mercado financeiro vivido por Michael Douglas no filme 
"Wall Street" (1987), não poderia ser figura mais oposta que Jerry Garcia, o guitarrista do 
Greatful Dead a banda americana que talvez melhor simbolize o movimento hippie. No 
entanto, 40 anos depois do verão do amor e passadas duas décadas da ambição desenfreada 
dos anos 80, surge um estranhíssimo cruzamento de tendências, algo como um cidadão ainda 
disposto a abraçar árvores, mas preocupado em não sujar ou amarrotar a roupa. 
 
Sim, os scuppies ameaçam se tornar o símbolo deste início de século. Já existe quem aposta 
que a turma, batizada mais formalmente em inglês de "Standing for Socially Cons-clous 
Upwardly Mobile Persons", poderá se transformar no mais influente grupo de consumidores 
destes tempos. Isso porque scuppie tem consciência social e ambiental, mas gosta dos lixos da 
vida. Defende o comércio justo, mas com estilo. Uma filosofia resumida no ato de freqüentar a 
coffee shop bacana que cobra os tubos por café com leite de soja, mas pede sempre os grãos 
fair trade (do plantio à colheita e ao ensacamento, tudo é social e ecologicamente correto — 
tanto para o trabalhador quanto para o produto). 
 
Ajuda com charme 
Não pense em comunidades alternativas. Os scuppies têm bons empregos, conta bancária 
saudável e gastam bem, embora com a preocupação do custo social e ambiental — trocam o 
carrão poluidor pelo estiloso e tampouco barato Toyota Prius. Parte dos rendimentos do cartão 
de crédito deve ir para algum fundo de preservação de florestas tropicais. Pode-se investir no 
mercado financeiro, se for, em companhias com perfil verde. 
 
Outro sinal de afluência é em quem essa turma se espelha: em Bono, Leonardo DiCaprio e, no 
caso britânico, no trio de empresários Richard Reed, Adam Balon e Jon Wright, ex-alunos de 
Cambridge e fundadores da Innocent Drinks, que era 1998 começou como uma barraquinha 
para vender sucos e vitaminas usando só frutas frescas e hoje vende mais de dois milhões de 
copos por semana. 
 
Outro bastião do movimento é Chris Martin, pianista e guitarrista do Coldplay, a banda que 
pode até pertencer a uma gigantesca gravadora como a EMI (e cujo líder, o próprio Chris, é 
casado com Gwyneth Paltrow), mas faz propaganda de causas como o comércio justo e viaja 
para cantos menos favorecidos do mundo como Gana e o Haiti para chamar a atenção da 
mídia para os problemas de lá. Cheira um pouco a cinismo, mas está aí outro ponto peculiar 
dos scuppies: nenhum deles acha que é santo, pelo menos de acordo com Chuck Failla, o 
executivo de uma grande seguradora americana que nas horas vagas trabalha como voluntário 
em organizações assistenciais. Ele age como um scuppie-mor — até escreveu um manual de 
conduta para a classe, "The scuppie handbook": 
 
— Queremos viver bem e praticar o bem. Não há problema em distribuir sopa para os pobres 
ao mesmo tempo em que se assiste ao programa (de culinária) da Nigella. E aquela mesa de 
mogno na sala pode até ser de uma árvore em extinção, mas pelo menos é de madeira de 
demolições. Scuppies querem ajudar a salvar o mundo, mas sem perder o charme — diz Failla. 
As boas intenções não convencem os ambientalistas engajados, que acusam os scuppies de 
elitistas e exibicionistas. Failla tem a defesa na ponta da língua: para ele, scuppies até há bem 
pouco tempo eram yuppies, e é preciso uma conversão gradual. 
 
— Será difícil ver scuppies cruzando o caminho de navios petroleiros a bordo de botes 
infláveis, mas eles ao menos fazem algo pelo meio ambiente. O poder de compra coletivo 
certamente serve para pressionar grandes corporações a serem mais verdes. Pode ser. Mas 
não deixa de ser tentador imaginar uma festa scuppie. As mulheres comparando suas sacolas 
recicladas e homens, o tamanho dos rastros de carbono — um raríssimo caso em que se torce 
pelo menor entre os amigos. 



 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 31 maio 2008. Ela, p. 5. 
 


