






atmosféricas que geram poluição e controlar o descarte de
água, de resíduos e substâncias tóxicas. Por fim. aumen-
tar o valor dos produtos e sua durabilidade com serviços
como troca, atualização e manutenção, e embutir no pre-
ço os custos socioambientais. Nesse modelo sustentável, o
consumo consciente e as escolhas diárias da sociedade são
armas poderosas. Todo consumo tem impacto na econo-
mia, nas relações sociais, na natureza e em cada um de nós.
Ao ter consciência de seu papel em ajudar a maximizar os
efeitos positivos e minimizar os negativos, o consumidor
pode escolher o que comprar em função do compromisso
do fabricante com o desenvolvimento socioambiental, pre-
ferir materiais recicláveis, além de definir a maneira de
usar os produtos e como descartar o que não serve mais.

Na última década, o conceito de responsabilidade socio-
ambiental entrou na agenda de muita gente. Várias orga-
nizações incorporaram os princípios de sustentabilidade
em suas relações com empregados, clientes, comunidades,
fornecedores, governo e meio ambiente.

Para formar uma aliança global para cuidar da Ter-
ra e uns dos outros, em 2000 a comunidade internacio-
nal elaborou a Carta da Terra, um conjunto de princípios
que considera a sustentabilidade de forma ampla. O texto
defende que é preciso "'somar forças para gerar uma so-
ciedade sustentável global baseada no respeito pela natu-
reza, nos direitos humanos universais, na justiça econô-
mica e numa cultura de paz''. Para alcançar esse propó-
sito, a carta propõe que os povos da Terra declarem sua
responsabilidade uns para os outros, com a comunidade
da vida e as futuras gerações. "A Carta da Terra define,
em profundidade, a visão de um mundo melhor. Ela é um
dos documentos mais genuínos, sistêmicos e notáveis que
a humanidade já produziu'', define a empresária Chieko
Aoki, que está à frente da rede de hotéis e resorts Blue
Tree. Presidente do Grupo de Mulheres Líderes Empresa-
riais (Lidem), Chieko fez da Carta da Terra sua bandeira
e sua missão como uma das mulheres de negócios mais
influentes do Brasil. "Procuramos sensibilizar homens e
mulheres líderes para a questão da sustentabilidade, tão
coerente com a visão feminina do mundo e do futuro, e
cada vez mais presente em nossas vidas e nos nossos ne-
gócios", diz ela.

As mudanças climáticas chegam, nesse contex-
to, como o primeiro grande desafio global que a hu-
manidade precisa enfrentar em conjunto. Os relató-
rios elaborados pelos cientistas e especialistas do Painel
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