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O que faz acreditar que se pensa como se quer é que as ideias que nos vêm ao espírito são 
quase sempre as que convêm às circunstâncias. É possível contentarmo-nos com isso? 
Acredito que não. 
 
Uma ideia difundida pela mídia hoje consiste em buscar moldar diretamente o futuro da 
humanidade por meio de mudanças nas decisões que orientam o padrão diário de vida, a 
democracia do consumo. Em outras palavras, o uso consciencioso do dinheiro nos ajudará a 
criar um mundo em que outras pessoas não sejam exploradas e o meio ambiente não será 
destruído.  
 
Com efeito, eu posso deixar de comprar uma marca de biscoitos por discordar da maneira 
como ele é empacotado, mas se eu não me der ao trabalho de explicar ao fabricante o motivo 
de minha decisão, ele não terá como entendê-la, e nem vai saber o que eu de fato decidi.  
 
Minha escolha provavelmente será ineficaz, a menos que eu a coordene com as escolhas de 
centenas de outros consumidores (ou milhares, até milhões, conforme o tamanho da 
empresa). Mas os boicotes por consumidores são difíceis de ser mantidos. Quem faz compras 
costuma ficar cansado, distraído e se afoga em meio a tanta informação e propaganda 
conflitante. 
 
É bem verdade que existem hoje diversas organizações que têm por finalidade contornar a 
cadeia de compras e averiguar diretamente, para nosso benefício, se certos produtos foram 
obtidos por processos cuidadosos do meio ambiente, conforme alegam os seus responsáveis.  
 
No entanto, por mais importantes que sejam esses grupos, seu impacto é limitado pela 
restrição dos consumidores: eles de fato não dispõem do poder de negação. É preciso 
compreender que, embora tal comportamento encoraje os bons procedimentos, não 
desencoraja os maus. 
 
A democracia do consumidor é muito menos eficaz do que a democracia pura e simples. 
Confiar demais na democracia do consumidor dispersa o nosso poder. Leva-nos a sentir que 
estamos contribuindo positivamente, quando, na realidade, não estamos. Faz mais sentido 
começar pela outra extremidade da cadeia de compras, onde justamente a exploração tem 
lugar. 
 
Em alguns países, se a empresa seguidamente viola as regras ou expõe os funcionários, 
vizinhos ou clientes a graves riscos, perderá a licença e seus diretores poderão ser 
processados. Mas isso não é suficiente: como muitas delas operam internacionalmente, as 
normas que as regem deveriam ser internacionais.  
 
O que em geral acontece hoje é que empresas envolvidas em operações de risco no exterior 
agem por meio de terceiros, não raro utilizando outro nome quando fazem transações. Tão 
logo se deparam com uma dificuldade – por exemplo, quando recebem ordem de um governo 
para reparar os danos decorrentes da poluição que causaram – retiram os ativos da 
subsidiária.  
 
Empresas sujeitas a regulamentos internacionais decerto seriam mais propensas a distribuir 
benefícios proporcionais àqueles que recebem. 
 
Hoje, a democracia do consumidor é cômoda e fácil de implantar. Devemos desconfiar de 
soluções fáceis e indolores, pois isso sugere que essas estratégias de fato não encontram 
oposição. 
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