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O primeiro aviso sério veio na edição de 
agosto de 2009 da revista New Scien-

tist. Em artigo de Andy Coghlan, foram 
citados os estudos do professor William 
Rees, especialista em “economia ecoló-
gica” da Universidade de British Colum-
bia, e do epidemiologista Warren Hern, 
da Universidade do Colorado at Boulder. 
Segundo o jornalista, a expansão produti-
va atual é incompatível com a capacida-
de do planeta e estamos muito próximos 
do ponto de exaustão.

Numa palestra na Ecological Society of 
America, Rees mostrou que a sociedade 
humana já está consumindo 30% mais do 
que a natureza pode repor. Segundo ele, 
85 países já excederam a biocapacidade 
local e compensam esse déficit absorven-
do os estoques de outras nações. Para o 
professor, e muitos de seus colegas, a ci-
vilização segue num processo que se as-
semelha a um suicídio.

Atualmente, somos 6,7 bilhões de pesso-
as e a família segue crescendo. A cada dia, 
220 mil novas bocas se apresentam para o 
almoço, quase três vezes a capacidade do 
estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. 
Recentemente, uma notícia pipocou nos 
jornais e revistas, mas logo foi esquecida: 
o ritmo de crescimento da demanda por 
alimentos superou o ritmo da produção.

A história do consumismo é também 
a história da disparidade e do paradoxo. 

consumo sustentável

Saber usar para não faltar
Consumidores começam a demandar produtos mais duráveis,  
de maior qualidade, sustentáveis e ecologicamente corretos

Por Walter Falceta Jr.

Hoje, apenas 1,2 bilhão de pessoas vi-
vem nas partes desenvolvidas do globo. 
Os outros 5,5 bilhões, aproximadamente 
82%, residem na “periferia”. Sem mudan-
ças radicais nas atuais políticas econômi-
cas, a porcentagem de pessoas vivendo 
em áreas subdesenvolvidas deve chegar 
a 86% em 2050, quando o planeta estará 
abarrotado com 9,3 bilhões de pessoas.

Ao fechar a década passada, o mun-
do tinha 1,14 bilhão de pessoas acima do 
peso. Dessas, 341 milhões eram obesas, 
conforme as estatísticas do Worldome-
ters. Os subnutridos, na outra ponta da 
cadeia, eram mais de um bilhão.

A situação limite e os tropeços da eco-
nomia mundial, marcada por erros de 
planejamento, ganância e fraude, têm 
motivado inúmeros protestos globais. O 
mais recente ocorre em Nova York, des-
de setembro. O Occupy Wall Street reú-
ne gente de todos os tipos num protesto 
contra a desigualdade, a irresponsabili-
dade das corporações e a conduta anti-
ética e imoral que move parte da comu-
nidade financeira. Curiosamente, segun-
do levantamento da New York Magazine, 
46% dos ativistas acreditam que o capi-
talismo “não é fundamentalmente mau; 
apenas precisa ser regulado”.

Como era de se esperar, o movimento 
conta com o apoio da jornalista, escrito-
ra e ativista canadense Naomi Klein, gu-

ru e musa do movimento global anticon-
sumismo. Desde 2000, seu livro No Logo 
(em português, Sem Logo – A Tirania das 
Marcas em Um Planeta Vendido) circu-
la pelas mãos de ambientalistas, libertá-
rios, líderes comunitários, empreendedo-
res alternativos e estudantes das mais di-
versas áreas, da biologia à economia. No 
livro, Klein dá sua versão para o desequi-
líbrio mundial, apontando o dedo indica-
dor para o atual modelo produtivo e para 
empresas como Nike, Shell e McDonald’s.

Nova consciência
A preocupação com o binômio produ-

ção e consumo também chegou ao Bra-
sil. São inúmeras as entidades dedicadas 
a propagar orientações de consumo cons-
ciente, muitas delas focadas em compar-
tilhamento e colaboração. O professor, 
executivo e palestrante Carlos Alberto 
Julio, ex-presidente de corporações como 
Tecnisa, HSM e Polaroid, tornou-se um 
empenhado ativista desse movimento de 
construção da nova consciência.

Seu interesse pelo tema foi despertado 
pelo famoso documentário Uma Verdade 
Inconveniente, de 2006. Dois anos depois, 
encontrou-se na Espanha com a estrela 
do filme, o ex-vice-presidente dos Estados 
Unidos Al Gore. “Nos intervalos daquela 
conferência, conversamos de modo mui-
to franco sobre o tema”, relata Julio. “En-

tão, me convenci de que também deveria 
mover esforços em favor de uma produção 
consciente e de um consumo consciente.”

Este ano, o professor lançou o livro A 
Economia do Cedro, em que trata das mu-
danças necessárias à construção de um 
ambiente de equilíbrio, em que respon-
sabilidade e sustentabilidade funcionam 
como pilares da prosperidade econômica. 
“Necessitamos de uma nova consciência 
no plano da educação, da gestão das or-
ganizações e também do consumo”, afir-
ma, destacando os três anos que passou 
estudando o assunto. 

Otimista, especialmente em relação 
ao futuro do Brasil, Julio afirma que es-
sa revolução já está em curso, mas que 
seus conceitos precisam ser mais difun-
didos. Com esse intuito, ele transformou 
o conteúdo do livro em uma palestra, que 
já apresentou em vários Estados brasilei-
ros, na Argentina, no Peru, em Portugal, 
na Espanha e na Itália. Ainda em 2011, 
será publicada uma nova versão da obra, 
destinada ao público latino-americano.

De acordo com o palestrante, os consu-
midores brasileiros precisam perceber que 
produtos ecologicamente corretos têm pre-
ços mais elevados, especialmente na fase 
de implantação, quando carregam os cus-
tos de planejamento e desenvolvimento. 

Durante o período em que dirigiu a 
Tecnisa, Julio empenhou-se no aprimo-
ramento dos sistemas construtivos, na es-
colha de materiais ambientalmente apro-
priados e na implantação de sistemas ca-
pazes de economizar energia. “Em levan-
tamentos realizados nos estandes de ven-
das, percebemos que a maioria dos clien-
tes não se dispunha a pagar por essas ino-
vações”, revela. “Mesmo assim, continua-
mos investindo nisso, pois o planeta pre-
cisa e a sociedade merece esse esforço.”

Exemplos construtivos
Em anos de atividade na construção 

civil, a Tecnisa aprendeu que o consumo 
consciente depende de uma produção 
consciente. Quanto maior é a participa-
ção do consumidor no processo de pla-
nejamento, maior é sua adesão ao projeto 
construtivo. Por isso, a empresa tem apos-
tado em iniciativas de open innovation e 
crowdsourcing, fazendo uso de uma pla-
taforma digital interativa.

O Tecnisa Ideias, portal colaborativo da 
empresa, já coletou mais de 1,2 mil ideias. 
Cerca de 30 delas, como a disponibiliza-
ção de tomadas para carros elétricos, se-
rão implantadas. Os engenheiros da em-
presa trabalham diariamente para desen-
volver esses diferenciais em 46 projetos de 
inovação. Em alguns condomínios, econo-
miza-se, por exemplo, por conta de siste-
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Nos últimos cem anos, os 
carros tendem a encabeçar a lista 
dos sonhos de consumo. Estão 
associados a liberdade, charme 
e poder. Em muitos países, no 
entanto, o número de automóveis 
já é incompatível com a extensão 
da malha viária e com o número 
de vagas nos estacionamentos. 
Pesquisa realizada pela revista 
especializada Ward’s AutoWorld 
revelou que, ao fim de 2010, a 
população mundial de veículos 
superou um bilhão de unidades.

Dessa frota imensa, 64,8 milhões 
circulavam no Brasil em dezembro 
do ano passado. Esse número 
representa um aumento de 119% em 
apenas dez anos. Estudos realizados 
na Universidade Católica de Brasília 
mostraram que o país precisaria 
multiplicar por 11 a cobertura atual da 
Mata Atlântica para neutralizar essas 
emissões de gás carbônico. 

Nos Estados Unidos, cada carro 
emite anualmente, em média, 5,1 
quilos de dióxido de carbono, além de 
outros poluentes. São responsáveis 
diretos pela péssima qualidade do 
ar em várias aglomerações urbanas. 
Em todo mundo, ao fim de 2011, 1,2 
milhão de pessoas terão morrido em 
acidentes de trânsito.

Se os humanos não podem, 
entretanto, prescindir desse 
equipamento de transporte, a ordem 
tem sido modificar os paradigmas de 
consumo. A posse pode ser substituída 
pelo acesso. Estudos recentes 
realizados nos Estados Unidos e na 
Europa Ocidental revelam que um 
carro é utilizado, em média, durante 
8% do dia. No restante do tempo, ele é 

Um novo jeito de consumir rodas
mantido numa garagem ou na rua.

Em 2000, com o intuito de otimizar a 
utilização de seus veículos, habitantes 
de Massachusetts, nos EUA, criaram a 
Zipcar. Hoje, a empresa administra o 
uso de mais de oito mil carros, atuando 
também no Reino Unido, no Canadá e na 
Espanha.

Os associados utilizam um cartão que 
funciona como chave para os veículos 
da frota. Um aplicativo do iPhone ajuda 
a localizar as unidades disponíveis. 
De acordo com os gestores do projeto, 
cada carro compartilhado pode tirar 
até outros 15 do fluxo de tráfego. O 
proprietário do veículo pode ainda 
embolsar até US$ 700 por mês. No Reino 
Unido, a Whipcar constituiu uma frota 
de mil carros em apenas seis meses, 
seguindo basicamente a mesma fórmula.

No início de outubro, Paris iniciou 
sua experiência no gênero. Colocou nas 
ruas os primeiros 60 carros do sistema 
Autolib. A vantagem: são elétricos, 
não poluem e não produzem ruído. Os 
Bluecars são pequenos, têm autonomia 
de até 250 quilômetros e podem atingir 
130 quilômetros por hora. Em dezembro, 
a frota deve ter 250 unidades. Em 2014, 
deve chegar a 3,5 mil.

A prefeitura de Paris aposta no projeto 
para tirar das ruas 22,5 mil veículos 
convencionais. A empresa Bolloré, que 
já investiu 200 milhões de euros no 
sistema, quer propagandear seu novo 
veículo e exportá-lo para outros países 
interessados. O programa parisiense será 
rentável quando tiver 80 mil assinantes, 
utilizando os veículos ao menos duas vezes 
por semana, por uma hora.

O Brasil está iniciando uma experiência 
na área, em São Paulo. A Zazcar tem 
33 carros e 521 associados. Há sempre 

quem pergunte se existe diferença em 
relação ao aluguel convencional. Sim, 
há. O uso pode ser feito por horas. Os 
pontos de serviços (20, no total) são 
descentralizados. O acesso ao veículo é 
direto, sem mediação, realizado por meio 
de um cartão.

Segundo Felipe Barroso, sócio-
gerente da empresa gestora, o sistema 
é uma alternativa econômica para quem 
não precisa do carro todos os dias. 
De acordo com a companhia, alguns 
dos associados economizaram cerca 
de R$ 800 ao vender seus carros e 
recorrer à frota de compartilhamento. 
“Eles não pagam IPVA, manutenção e 
combustível”, destaca.

Uma pesquisa exclusiva da Zazcar 

mostra que 73% dos associados 
passaram a pensar seriamente 
em vender seus veículos depois de 
aderir ao projeto. Da totalidade, 30% 
acabaram mesmo se desfazendo do 
automóvel particular. Colateralmente, 
o projeto tem outras virtudes. 

Dos associados, 57% declararam 
que se tornaram cidadãos mais 
conscientes dos problemas da cidade 
após se renderem à proposta de 
compartilhamento. De acordo com 
Barroso, cada veículo da empresa 
tira cinco carros particulares das 
ruas. “É uma ideia que vai pegar, pois 
é inteligente e gera, na prática, uma 
consciência de cidadania”, sentencia o 
executivo.

mas de iluminação ativados por sensores 
de presença. Em outros, gerenciadores de 
consumo elétrico mostram quanto gasta 
cada aparelho na residência.

O departamento também desenvolve 
sistemas que reduzem o consumo nas tor-
neiras e outros que aquecem a água em 
engenhos híbridos que utilizam energia 
solar, gás e bombas de calor. Alguns pro-
jetos são simples, como as capas de pisci-

na, que evitam a evaporação. Outros são 
complexos, como aqueles que envolvem 
geradores eólicos e painéis fotovoltaicos. 
“O importante é que, com o tempo, o con-
sumidor sente no bolso o benefício des-
sas inovações”, explica o engenheiro Edu-
ardo Escobar. “Sem contar que isso torna 
o planeta muito mais saudável.”

Mirando também na maturidade do con-
sumidor, o Walmart Brasil tem estabelecido 

do item, exposição especial no ponto de 
venda e divulgação destacada em mate-
rial promocional.

Considerada a estimativa de venda 
em um ano na rede, calcula-se que os 
13 produtos produzirão menos 250 to-
neladas de resíduos por ano. Com isso, 
economizam-se dois milhões de litros de 
água e 19 milhões de quilowatts. No caso 
da emissão de gases geradores do efei-
to estufa, a redução é de 3.171 toneladas 
de gás carbônico (CO2), o que equivale 
ao material produzido por 17,3 milhões 
de quilômetros rodados.

No total, dez fornecedores participa-
ram da edição anterior do projeto. Apon-
tados como sustentáveis, tiveram boa 
acolhida do consumidor. Registrou-se, 
assim, um crescimento médio de vendas 
da ordem de 40%. Para os executivos da 
rede varejista, esses números mostram 
que o consumidor está, sim, atento ao 
ciclo produtivo e interessado na preser-
vação dos recursos naturais. Nesses ca-
sos, não houve aumento no preço dos 
produtos. “A meta agora é mostrar aos 
consumidores que se trata de uma ini-
ciativa consistente, com critérios técnicos 
bem definidos e que segue a tendência 
do consumo consciente”, afirma Samaha.

parcerias com diversos fornecedores para 
oferecer artigos produzidos de forma sus-
tentável. Entre os associados do varejista, 
aparecem organizações como Ambev, Da-
none, Kimberly-Clark, Kraft Foods, L’Oréal, 
Mars, Philips, Reckitt Benckiser, Santher, Sa-
ra Lee, Nat Cereais, SC Johnson e Whirlpool.

No projeto Sustentabilidade de Ponta 
a Ponta, os fornecedores selecionaram 
itens líderes de categoria para uma ava-
liação técnica do processo de produção. 
Durante 18 meses, o Centro de Tecnolo-
gia de Embalagens (Cetea), ligado ao Ins-
tituto de Tecnologia de Alimentos, do Go-
verno de São Paulo, orientou as empresas 
em ações de aprimoramento.

“Decidimos mirar em produtos líde-
res de mercado por dois motivos: o con-
sumidor não precisa descartar um item 
de sua preferência; ao mesmo tempo, cre-
mos que é possível influenciar outros for-
necedores a adotar posturas nessa linha, 
gerando um efeito multiplicador no mer-
cado”, explica Marcos Samaha, presiden-
te do Walmart Brasil.

A linha multimarcas sustentável tem de 
papel higiênico a refrigerante, de condicio-
nador para cabelo a ração para gatos, de 
TV de LED a refrigerador. A rede Walmart 
ofereceu aos parceiros garantia de compra 

Tecnisa desenvolve sistemas que gerenciam consumo elétrico e de água de cada imóvel

Com 521 associados, Zazcar oferece o compartilhamento de automóveis no Brasil
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Fonte: Meio & Mensagem Especial: Tendências de consumo 2012, São Paulo, p. 16-17, 31 out. 2011.
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