
Em pleno século XXI, o que espe-
cialistaspreviamhá20anoséuma
realidade: o aquecimento global
está três vezes mais acelerado que
o previsto, as áreas de desmata-
mento são cada vez maiores e o
consumo cria hábitos que preju-
dicamomeio ambiente.

Pesquisa realizada em 2008 pe-
lo Instituto Brasileiro de Opinião
Pública e Estatística (Ibope) mos-
tra que o brasileiro não tem cons-
ciência ambiental. Um dos dados
que mais despertam a atenção, é
que se todo o planeta consumisse
como as classes A e B, seriam ne-
cessários quatro planetas Terra
para repor os recursos naturais.
Segundo os dados do relatório, a
população mundial consome
25% a mais do que o planeta é ca-
pazderepor.

Outro dado que chama a aten-
ção é que 67% das pessoas disse-
ram não fazer a separação do lixo
reciclável, uma ação essencial pa-
ra que o conceito de sustentabili-
dade possa existir por completo.

Baseado nessas constatações, o
Shopping News procurou saber
mais a respeito de consumo sus-
tentável, que contribui com o
meio ambiente e é importante co-

mo fator essencial à consciência
ambiental.

O mundo é capitalista e o con-
sumo faz parte dele, porém é im-
portante saber que ser consumi-
doré, também, sersustentável. Se-
gundo Ivo Pons, do Design Possí-
vel—projeto de desenvolvimento
social que conta com a participa-
ção de estudantes, profissionais,
ONGs e empresas—, ser um con-
sumidor sustentável é "tentar re-
duzir ao nível zero o impacto que o
seu consumo causa. Assim você
garanteoseubem-estareodas ge-
rações futuras."

Hábitos
O aumento de hábitos consumis-
tas é um dos principais fatores que
contribuem para o esgotamento
das reservas naturais, segundo o
(World Wildlife Fund) WWF-Bra-
sil.Parareduziresseimpacto,aen-
tidade sugere que as pessoas evi-
tem substituir aparelhos de alta
tecnologia sem necessidade e di-
minuam o uso descartáveis.

Pons ressalta que é importante
pesquisar. "Saber se a empresa
realmente não danificou a nature -
za durante o processo de fabrica-
ção, e, mais importante que isso,
saber se será despejado de manei-
raadequada."

Produtos

Hoje, o mercado oferece opções
de itens que têm algum "selo ver-
de" e que causam menos impacto
à natureza. Entre as opções, está a
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