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A economia globalizada tem dado a nós consumidores uma enorme variedade na hora das 
compras. Tanto no que diz respeito a marcas e modelos quanto à loja ou site onde vamos 
comprar. Acabou aquela história de ficar namorando um produto na vitrine, de longe, sem 
saber detalhes sobre ele, para depois ficar na dependência das poucas informações fornecidas 
pelo vendedor. 
 
Agora compramos online e temos acesso à maior quantidade possível de informação sobre o 
produto, para que a decisão da compra seja consciente. Vamos no site das marcas, depois nos 
fóruns ler os relatos de quem já comprou. E a tarefa de pesquisar o melhor preço é feita em 
segundos por serviços comparadores como BuscaPé ou BondFaro. Ou então vamos direto a 
algum mega-site como a Amazon — que agrupa centenas de lojas e fornecedores diferentes e 
vende de tudo. 
 
Porém, se todas essas facilidades fazem o consumidor ganhar tempo, comprar melhor e por 
menos, a relação entre quem vende e quem compra tornou-se extremamente impessoal. E 
tem surgido uma nova geração de consumidores que quer ainda mais informações sobre os 
produtos: não apenas a ficha técnica, ou os ingredientes, ou um atendimento mais 
personalizado, mas também como o produto foi feito, onde, por quem, como foi transportado e 
até o quão poluente foi o transporte. 
 
O tamanho da "pegada de carbono" deixada pela fabricação de bens tornou-se bastante 
relevante. E não pára por aí: esta nova geração também quer saber se as condições de 
trabalho dos operários destas marcas são dignas. Não querem mais comprar roupas de lojas 
famosas com o "made in China" atrás, muitas vezes indício de trabalho mal pago. 
 
Com isso, algumas marcas tem apostado com sucesso nessa nova onda de consumo 
consciente: no site da Love Earth, grande marca de jóias e bijuterias vendidas nos EUA em 
hipermercados como Wal-Mart, o cliente pode rastrear todo o caminho percorrido pelo 
produto. Basta digitar o número de série da embalagem para saber onde a matéria-prima foi 
comprada e como foi transportada, onde fica a linha de montagem e etc. Já a marca Ice-
breaker, também norte-americana, especializada em roupas de lã e que ha tempos já tinha 
investido em seus próprios rebanhos, agora passou a imprimir um código a mais em suas 
peças. Digitando o código no site da empresa e possível saber exatamente de qual ovelha veio 
a lã do pulôver, ver fotos e vídeos do fazendeiro que cuida delas, além de poder acompanhar o 
trajeto que a lã percorre do momento em que a ovelha é tosada até sair da fábrica. Os clientes 
têm adorado. 
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