
Público jovem está sintonizado
com perdas ambientais e
tratamento de resíduos sólidos

“Precisamos mudar
nossa maneira
de consumir”

Michael Becker
Coordenador do programa

Cerrado-Pantanal,
da ONG WWF-Brasil

Marcela Beltrão

“O consumo
consciente é um
desafio global.
Aliás, é o grande
desafio deste século”

Fernanda Daltro
Gerente de consumo

responsável do Ministério
do Meio Ambiente

nova classe média brasileira —
19,3 milhões de pessoas que saí-
ram da pobreza nos últimos anos
— é o mais recente desafio com o

qual os ambientalistas têm de lidar. Depois
de anos e anos só olhando as vitrines, esses
cidadãos entraram no mundo do consumo
com ânimo, dinheiro e crédito facilitado.
Aomesmo tempo, especialistas emmeio am-
biente do mundo inteiro reforçam a impor-
tância de repensar e diminuir as compras,
como parte da estratégia de preservação
dos recursos naturais. “Existe uma deman-
da de consumo reprimida na chamada clas-
se C brasileira e é bom que possamos abaste-
cê-la comos bens necessários. Mais relevan-
te é perceber como esta demanda será supri-
da”, diz Michael Becker, coordenador do
programa Cerrado-Pantanal, daONGWWF-
Brasil. Uma das maneiras de abastecer este
público, segundo Becker, seria incentivan-
do a compra de produtos que usem bem a
energia. “Algo como IPI reduzido para os
produtos da linha branca que têm consumo
eficiente”, diz o coordenador.
A edição de 2012 do Relatório Planeta Vi-

vo da WWF, principal pesquisa bianual so-
bre a saúde do planeta, aponta que o avanço
da demanda de uma população crescente
causa enorme pressão sobre a biodiversida-
de do planeta. Usamos 50% mais recursos
do que a Terra produz de forma sustentável
e até 2030, dois planetas não serão suficien-
tes. Países com renda elevada têmumapega-
da ecológica — ferramenta de contabilidade
ambiental que compara as demandas da hu-
manidade com a capacidade regenerativa
do planeta— que é, emmédia, cinco vezes a
dos países de baixa renda.
“Precisamos repensar nossa maneira de

consumir. Optar por alimentos vindos de re-
giões próximas, comprados em feiras; dimi-
nuir o consumo de carne é importante,mes-
mo considerando sua importância cultural
no Brasil”, diz Becker. Ele frisa que, como
consumidor, o cidadão pode influenciar as
cadeias produtivas e contribuir para que os
recursos naturais sejam melhor aproveita-
dos. “Outra ação valiosa é monitorar na sua

cidade e no país, a pegada ecológica do se-
tor público, para diminuir o consumo e o
uso irracional dos recursos naturais”.
Pesquisa da Fecomercio-RJ indica que

uma possível mudança de hábitos em nome
nomeio ambiente não é cogitada pela socie-
dade brasileira. Ainda que registrem o au-
mento da adesão à separação do lixo e no
uso de sacolas reutilizáveis, os dados mos-
tram que 37% da população não se preocu-
pa com a preservação ambiental no dia a
dia. Em 2007, esse percentual era 26%.

“O consumo consciente é um desafio glo-
bal. Aliás, é o grandedesafio deste século”, diz
FernandaDaltro, gerentedeconsumorespon-
sável doMinistério doMeioAmbiente (MMA).
Segundoela, asdiferençasentre as classes tor-
nam a ação doMMA aindamais complexa. “É
necessário tocar aparcelamais ricadapopula-
ção, que tem padrões de consumo semelhan-
tes aospadrões dospaíses desenvolvidos, bem
como a nova classe média, que recentemente
obteve a capacidade de consumir e que tem
uma enorme demanda reprimida.”

NoBrasil, inclusãodanovaclassemédia se tornadesafioparaambientalistas.Especialistas
sugeremcampanhasdeconscientizaçãomaisdirecionadaspara realidadedestegruposocial
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“A preocupação de deixar de
consumir um produto porque
ele não é ambientalmente ade-
quadoéumrecortedeclasseees-
tá restrito às classes mais altas”,
diz Claudia Sciré, pesquisadora e
doutoranda daUSP que acaba de

lançar o livro Consumo Popular,
FluxosGlobais. A obra é resulta-
dode 18mesesdeestudodecam-
po realizadocom40 famílias cuja
renda mensal varia entre R$ 1,5
mil e R$ 5mil em São Paulo.
No levantamento,Claudia ob-

servou que o apelo do consumo
é forte entre os jovens. “Por um
instante, ocorre um momento
de deslumbramento, porque ti-

veram uma infância de priva-
ções e frustrações”, diz a pesqui-
sadora. “Emumuniversode res-
trições tão amplo, saber lidar
comoconsumodemaneiramais
consciente é difícil”, analisa.
Por outro lado, são os jovens

os mais sintonizados com as
perdas ambientais. “A cultura
de tratamento do lixo é mais
forte entre os jovens, especial-

mente os que já passaram pela
escola”, afirma.
“AclasseCnãoestánemaí pa-

ra os ursos panda da China”, diz
Renato Meirelles, sócio-diretor
do Data Popular, instituto de
pesquisa focado nas classes C, D
e E. Segundo ele, quanto mais a
argumentação for distante da
realidade da classe social emer-
gente, menos interesse vai des-

pertar. “Os temas ambientais só
sensibilizam o grupo quando se
fala de questões diretamente re-
lacionada a ele como enchentes
ou deslizamento de terra. Dessa
formaoassunto se torna concre-
to e atrai a atenção”, diz.
O especialista entende que a

lógica pragmática deve orientar
as ações de comunicação volta-
das para este público.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 jun. 2012, Especial: meio ambiente, p. A8.




