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Apresentação
A série de três livros sobre consumo sustentável à qual damos
início com este segundo volume, intitulado Consumo, Responsabilidade e Mercado, nasceu das preocupações inscritas no projeto O
Ambientalismo no Brasil: Balanço e Perspectivas 1 desenvolvido por
Fabio Feldmann e Samyra Crespo no âmbito de um convênio celebrado entre o Ministério do Meio Ambiente e o ISER - Instituto de
Estudos da Religião, às vésperas da Conferência RIO + 1 O.
Como o próprio título do projeto indica, a intenção global foi
avaliar o impacto deste importante movimento de idéias e político
na sociedade brasileira, bem como mapear os temas da agenda
ambiental futura prospectando, além das idéias, fatos e suas possíveis interpretações, e diretrizes que estarão orientando as intervenções das lideranças e das organizações que atuam à frente do movimento ambientalista no País.
Alguns princípios, conceitos e compromissos orientaram a condução deste projeto e a dos três livros que integram a série sobre
consumo sustentável - Consumo, Ética e Cidadania (vol. I); Consumo, Responsabilidade e Mercado (vol. 11); Consumo, Identidade e Prazer(vol.lll) .

1 O projeto "O Ambientalismo no Brasil: Balanço e Perspectivas" iniciou-se em 2002
e encerrou-se em 2003. Além da série dos três livros sobre consumo sustentável aqui
mencionada, produziu: 1) dez vídeos focando a biografia e a trajetória de militância
de dez das mais significativas lideranças ambientalistas brasileiras; 2) uma publicação em inglês e outra em português contendo uma série de contribuições de
ambientalistas e intelectuais brasileiros à RIO+ 10; 3) um site na internet
(www.memoriadomeioambiente.org.br) divulgando, além de resultados do projeto,
materiais de interesse para quem deseja estudar ou conhecer o ambientalismo no
Brasil (teses , documentos, resenhas de livro, artigos, etc.)

O compromisso mais óbvio é com a promoção da sociedade
sustentável: aquela capaz de, democraticamente e de forma solidária, desenvolver-se econômica e culturalmente respeitando os limites que a natureza impõe à produção e ao consumo de recursos,
principalmente aqueles não-renováveis.
O primeiro princípio repousa na convicção de que o necessário
equilíbrio entre desenvolvimento e conservação dos recursos naturais é uma responsabilidade que deve ser compartilhada entre governo e sociedade; e, de que as escolhas dos indivíduos desempenham um importante papel nesta dinâmica. Naturalmente, estas escolhas, individuais e coletivas, são sempre determinadas pelo contexto econômico-cultural e pelas dimensões objetivas e subjetivas
que afetam ações e vontades.
O segundo princípio é o de que a gestão eficaz dos bens e serviços ambientais requer mais do que tecnologia social e
institucionalidades adequadas; ela exige uma mudança cultural profunda, que não se dará em tempo curto (já o sabemos) nem sem recuos desanimadores. Desenvolvimento sustentável para nós é um processo histórico que, para se realizar, deverá operar transformações em
todos os domínios da vida social. Desenvolvimento sustentável é, também, uma proposta utópica do movimento ambientalista mundial que
ganhou enorme adesão nos anos finais da década de 90. A história do
desenvolvimento sustentável, portanto, mal começou .
Além destes dois princípios mencionados, uma concepção básica orientou nossas escolhas na hora de conceber os produtos do
projeto e suas áreas temáticas: o de que o ambientalismo co ntemporâneo se divide hoje em duas grandes correntes - uma representada
pelos militantes, pelos operadores do movim ento que desejam ver
suas idéias ganharem realidade nas políticas públicas; e outra que se
caracteriza por um ambientalismo difuso, difícil de precisar, quer
pervade hoje toda a sociedade, em maior ou menor grau, e que se
manifesta em ações dispersas com diferentes significados, tais como
as iniciativas de reciclagem em condomínios nas cidades, na camise-
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ta com slogans salvacionistas (a favor das baleias, das tartarugas, dos
pássaros, etc. ) usadas pelos jovens de classe média, até o indivíduo
que no seu anonimato resolve adquirir um carro a álcool (por poluir
menos) ou comprar um eletrodoméstico mais eficiente do ponto de
vista energético.
Nossa concepção, portanto, é a de que o ambientalismo resulta da dinâmica destas duas correntes não-coincidentes, mas complementares, pois ambas formam a base social deste movimento
que só tem feito ampliar sua influência no mundo contemporâneo,
embora co m velocidade aquém da que nós, militantes
ambientalistas, gostaríamos.
O marco teórico adotado pelo projeto foi sugerido pelo cientista
político Eduardo Viola em inúmeros textos publicados nas décadas
de 80 e 90: o entendimento de que o ambientalismo como movimento histórico vem incorporando, em suas diferentes fases, segmentos sociais e grupos de interesse que não tinha capacidade de
co nvencer ou agregar em sua fase inicial. A esta dinâmica, Eduardo
Viola chamou de multissetorialismo complexo. O marco temporal no
qual nos conce ntramos abrange os últimos 1 O anos, elegendo a Rio92 como um evento emblemático.
A série consumo sustentável que ora publicamos, na qual este
volume se insere, foi um dos temas considerados pelos vários entrevistados, consultores e colaboradores do projeto como uma problemática ainda não devidamente estudada ou equacionada, embora reconhecida internacionalmente - o que demonstra o documento da Agenda 21 Global- como de fundamental importância
para que o desenvolvimento sustentável possa sair do nível do discurso para se tornar realidade.
Mudar padrões de produção e consumo é basicamente o desafio
matricial do futuro. já existem conquistas significativas no campo da
produção e o reconhecimento generalizado de que a produção
industrial vem reagindo positivamente à legislação ambiental e às
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exigências de um mercado global cada vez mais competitivo. Um
dos sucessos do ambientalismo nestes últimos dez anos teria sido o
de tornar a produção mais /llimpa menos poluente, faltando ainda um longo caminho para que se torne mais eficiente do ponto de
vista do uso sustentável dos recursos não renováveis .
11

-

Tais avanços na esfera da produção não foram, contudo, igualmente verificados no campo do consumo . Ao contrário, todos os
estudos colocam em evidência que o consumo mundial não pára de
crescer e que o consumismo, ao invés de ser criticado e reduzido,
tornou-se uma cultura em expansão. Mais preocupante ainda, é a
generalização em curso do padrão de consumo atual , representaria
ter que duplicar, ou mesmo triplicar os recursos do planeta em que
vivemos, o que evidentemente não é possível.
A contribuição desta série de livros com diferentes abordagens
sobre o consumo sustentável é, portanto, tentar mapear este debate
no Brasil , no seu atual estágio de desenvolvimento, levantando questões que deverão ser enfrentadas por todos os que se propuserem a
formular estratégias para lidar com este importante, senão crucial,
tema do presente e do futuro.

Os Editores
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Introdução
Os desafios para a implementação do desenvolvimento sustentável são muito grandes: pesa sobre este conceito complexo muita controvérsia e os "indicadores" de sucesso na implementação de políticas que possam reverter a dinâmica atual de predação dos recursos
não dão alento a muito otimismo.

É inegável que as condições sócio-ambientais do Planeta nos últimos dez anos pioraram ainda que, paradoxalmente, haja uma enorme e positiva tomada de consciência global a respeito da necessidade de mudanças radicais- no "estilo de vida", no papel do mercado,
das grandes corporações e das denominadas ONCs, nas relações entre
os países na direção de uma democratização das instâncias decisórias
mundiais - e, fundamentalmente, da necessidade de uma reconceituação dos paradigmas clássicos da economia.
Em outras palavras, estamos diante de uma agenda repleta de
temas difíceis e instigantes, que não podem mais serem vistos isoladamente e requerem uma visão que permita compreendê-los na
sua contemporaneidade e interdependência. As barreiras culturais
devem ser transpostas e, ainda que do ponto de vista operacional
se torne necessário se operar com modelos simplificadores e
reducionistas, por outro lado se impõe a necessidade de escolher
entre esses temas alguns que permitam exercícios de reflexão e
ação política que rompam a paralisação inerente ao enfrentamento
dos problemas complexos.
Há pouco mais de dez anos, o processo de preparação da
Conferência do Rio - com ampla participação dos mais diversos
atares sociais e, particularmente, com a entrada das ONCs no
cenário das negociações internacionais - gerou a Agenda 21 como
uma espécie de roteiro temático para iniciativas transformadoras
a serem realizadas de modo a salvaguardar os processos e bens
ecológicos globais. Este documento, ainda tão importante nas re-

ferências de todos os sustentabilistas, procura descrever ações que
possam tirar do nível do discurso para a realidade o postulado
ético de respeito às futuras gerações bem como os mecanismos
para enfrentar os problemas decorrentes da pobreza e desigualdade social a nível mundial.
Entretanto, ainda que tenha ocorrido a consolidação de muitos
conceitos consagrados na Agenda 21, na última década, e tenham
sido iniciados processos inovadores de engajamento da sociedade,
bem como a elaboração de novos marcos regulatórios internacionais
e nacionais, alguns temas ainda não ganharam espaço e importância
dentro da agenda mundial de discussão, entre os quais, certamente
está o tema do consumo sustentável.
Consumo sustentável continua fora das discussões mundiais e
não foi ainda tratado na sua devida complexidade, muito embora
as Nações Unidas tenham dado um primeiro passo nesse sentido,
ao consagrar um Relatório de Desenvolvimento Humano (1998) à
problemática. Após esse meritório esforço de pautar o tema globalmente, o que mais se vê são iniciativas isoladas de países e
grupos sociais. Ao invés de se discutir os padrões de consumo , o
tema vem sendo tratado quase que somente sob a perspectiva da
eco-eficiência, da produção com melhor alocação de re cursos naturais, requisito absolutamente necessário mas não sufi ciente para
entender o fenômeno em todas as suas dimensões.
Muitas vezes, inclusive, a ênfase exagerada na eco-eficiência
traz como premissa a idéia de que a tecnologia seria a grande e
principal solução para os problemas ambientais e desafios do desenvolvimento sustentável, desconsiderando o fato de que este último requer a capacidade de construção de novas instituições nas
várias esferas e níveis de governo e governança, o refazer de novas
relações entre público e privado, a discussão da interdependência
entre valores de consumo e mercado, e do que este fenômeno recente chamado de globalização significa em termos de comprometimento dos direitos das futuras gerações.
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A própria Agenda 21, ao tratar do consumo sustentável não
explora a complexidade do tema e emprega expressões excessivamente genéricas, como a redução dos padrões de consumo mundiais, tornando-o uma espécie de "jargão" sempre presente nas grandes negociações internacionais, mas sem desdobramentos significativos . O consumo insustentável de bens e serviços tem como premissa uma escala de valores onde o elemento mais importante deixa de ser a satisfação de necessidades básicas e das funções intrínsecas aos próprios bens e serviços, para se tornar um elemento de
distinção e posicionamento social em relação ao qual o próprio
consumidor, enquanto indivíduo, possui pouca consciência e meca nismos de defesa.
No que tange aos impactos planetários e mesmo locais de sua
conduta, ce rtamente o consumidor tem pouca ou nenhuma informação, muito menos sobre a necessidade da construção de uma
ação coletiva. Será que cada um de nós tem a noção exata dos
impactos que os nossos deslocamentos por automóvel trazem ao
clima do Planeta? Será que nossa adesão aos prazeres da culin ária
japonesa pode significar o comprometimento dos estoques pesqueiros do atum? Será que temos co nsciência dos impactos do
lixo e dos desca rtes gerados por nossas compras em shoppings e
supermercados ?
Diante de perguntas como estas é preciso, em primeiro lugar,
empreender um esfo rço para conhecer quem são os atares, que
visões permeiam esta temática e que estratégias devem ser formuladas para se encontrarem alternativas viáveis, a médio e longo prazos. É preciso, porém , levar-se sempre em consideração
que o consumo na história da humanidade tem se revelado como
elemento cultural e antropol ógico altamente complexo, de modo
que palavras de ordem e bandeiras simplificadoras não serão capazes, de per si, de apontar mudanças que revertam a
dramaticidade da situação tal qual tem sido divulgada nos diversos relatórios globais das Nações Unidas, de entidades cientificas
e ambientalistas da maior credibilidade.

CoNsuMo. RE>iJONsAbtlidAdE E M tRcAdo
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O Brasil, neste contexto, é um país emblemático. Portador dos
maiores estoques de biodiversidade do Planeta, da maior bacia
hidrográfica de água doce do mundo e com uma organização da
sociedade civil relativamente desenvolvida tem apresentado inegável liderança nas discussões de alguns temas globais, tais como mudanças climáticas e quebra de patentes, no caso de Aids, ainda que
os nossos indicadores sócio-ambientais sejam pouco animadores.
Ora, com todas as dificuldades que temos em função de tudo que
conhecemos sobre nos mesmos, é inegável que possuímos capacidade de agregar massa crítica como poucos países em certos temas, sendo um deles o do consumo sustentável. Até mesmo porque, temos
invejável sofisticação em matérias como publi ci dade, marketing e, mais
recentemente, no ca mpo da "responsabilidad e corporativa".
Deste modo, a série de três volumes que organizamos sobre
esta importante problemática representa um passo significativo para
enfrentá-la fora de um discurso puramente normativo onde o consumo frugal e responsável , do ponto de vista social e ecológico, é pregado como um mandamento ético, tautologicamente considerado
como "bom", "dignifica nte", "salvador" . Procuramos, ao organizar as
publicações que ora divulgamos, falar do consumo sustentável a partir
de três dimensões que nos obrigam a tratar da realidade como ela é,
e não somente como deveria ser. Os títulos escolhidos falam por si :
Consumo, Ética e Cidadania; Consumo, Responsabilidade e Mercado; Consumo, Identidade e Prazer.
Estas três dimensões, com suas respectivas problemáticas- totalmente intrincadas e interdependentes, como veremos - nos fornecem um primeiro panorama, amplo o suficiente para permitir uma
variedade de reflexões e de abordagens, e focado o bastante para
que possamos verificar o estágio atual dessa discussão em nosso país.
Convidamos um grupo de pessoas, todas portadoras de grande
expressão profissional, pessoal ou institucional nos vários aspectos
do tema, e as entrevistamos mediante um roteiro que lhes foi previ-
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amente enviado. Ao manifestarem-se sobre cada uma destas dimensões, nossos entrevistados contribuem com seu olhar qualificado
para a definição de qual o contexto, ou contextos, em que a discussão deve se dar daqui para adiante; e, em que espaços deve-se
procurar privilegiá-la aproveitando, inclusive, da rede em que se insere cada um deles do ponto de vista do seu "capital social", individual ou institucional.
Assim, acreditamos que o ISER e o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, tanto quanto o Ministério do Meio Ambiente que
apoiou esta iniciativa, fazem um esforço conjunto de colocar na agenda- e, de modo pouco convencional - este importante tema que,
segundo o já citado Relatório da ONU, é o único capaz de realmente
revolucionar as mentes e as culturas, fazendo nascer a nova sociedade, a sociedade sustentável.

Fabio Feldmann

Prólogo
O tema do consumo de bens e serviços, assim como dos produtos
da sociedade industrial foi permanente nas preocupações de economistas e sociólogos do comportamento do século XX, gerando enorme e
diversificada literatura acadêmica. Mas, uma reação de crítica ao consumo suntuário, excessivo ou ostentatório é bem anterior. Podemos verificar que ela se encontra tematizada pela literatura política desde que se
tramava, na França, a queda do Antigo Regime, quando os hábitos da
aristocracia dominante eram vistos como pertencentes a uma cultura
frívola, perdulária e decadente que era, então, preciso solapar para que
a " nova sociedade" pudesse emergir: a sociedade burguesa.
De acordo com as teses dos ambientalistas contemporâneos, estamos
novamente vivendo um ciclo de esgotamento da onda civilizatória gerada pela sociedade industrial que a burguesia foi capaz de construir
como modelo universal. Para os ambientalistas, a sociedade sustentável
só surgirá se solaparmos este modelo que aí está, se operarmos mudanças que sejam capazes de impulsionar um novo vetar civilizatório.
Indícios dos elementos que mostram este esgotamento já poderiam ser en contrados nos esforços d e se tematizar a pósmodernidade, a sociedade pós-industrial com seus valores pósmaterialistas, etc. Nenhum indício, porém, é tão incisivo quanto o
da reconhecida "crise ecológica" em curso. O novo modelo correspondente a este desejo, ou projeto utópico de mudar o que aí está,
será o desenvolvimento sustentável.
Quem primeiro cunhou este termo, tornando-o quase universal em
nossos dias, foi o relatório Nosso Futuro Comum (1987) , coordenado
pela então ministra da Noruega, Cro Brundtland, que visava reunir os
subsídios necessários para a Reunião de Cúpula sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento organizada pelas Nações Unidas, que ficou conhecida como Rio-92 . O desenvolvimento sustentável tal como foi naquele
momento sugerido- sua densidade conceituai, dez anos depois, ainda
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é alvo de controvérsia - significava mais uma proposta do que uma tese :
desenvolver a economia sem degradar ainda mais o meio ambiente,
reduzindo as disparidades entre nações e mitigando a pobreza.
O tema do consumo, no pensamento amb ie ntalista, já está na
agenda há muito tempo. Desde os anos 60, por influência dos vários
movimentos de contra-cultura que foram abundantes desde então,
existe na literatura ambientalista uma crítica continuada ao consumo
individual e, como resposta, a proposta ética de se praticar o "consumo frugal" . Passar desta ética individual, de grupos de convicção,
para uma ética coletiva é um desafio que não contabiliza mais de 20
anos. E que os ambientalistas, sozi nh os, não têm como implementar.
A crítica à "sociedade de consumo", na perspectiva ambientalista
de nossos dias- cada vez mais distante da postura assumida por grupos
da ecologia profunda (nome que se dá aos ecologistas radicais) e mais
próxima de uma "ecologia pragmática" - parte de uma premissa aparentemente simples e amparada no con hecimento cie ntífico: os recursos naturais disponíveis no Planeta não são suficientes para permitir uma
expansão da produção de bens, serviços e produtos que possam satisfazer toda a humanidade no padrão de consumo idealizado ou desejado
pela maioria das sociedades, que é o padrão dos países desenvolvidos.
Além da escassez de recursos, temos a degradação ambiental que, continuando a expandir e levada ao limite, pode inviabilizar a reprodução das
sociedades atuais e até mesmo da espécie humana. Já assistimos em nossos
dias a "luta pelos recursos naturais"--abundantemente exemplificada nos
conflitos pela posse de reservas de petróleo no Oriente Médio e pela "guerra da água" em países da África e Ásia. Mas além destes problemas, que
afetam apenas parte da população mundial - temos agora fenômenos de
ordem planetária: tanto as mudanças climáticas como o efeito estufa são
eventos que deverão afetar toda a humanidade.
Definitivamente, para os ambientalistas contemporâneos, operar mudanças nos padrões de consu mo atuais é uma questão central.
E colocá-la na agenda dos governos, das organizações não-gove rna-

mentais, dos movim entos sociais e de outros meios de que d ispõe a
sociedade de massas na qual vivemos é fundamental.
A Agenda 21 Global, prin cipal docum ento da Rio -92 , acabou
tendo menos importân cia estratégica do que as convenções - tanto
a de Mudanças Climáticas, como a da Diversidad e Biológica - na
agenda dos governos e o tema do co nsumo sustentável , que nela
aparec ia com destaque, não se dese nvolveu no ritmo e na densidad e espe rados após a Conferência. Tentando reverter este quadro in cip iente de tratamento da problem ática, as Nações Unidas,
em seu Re la tó rio Mundial d e Des e n volvimento H um ano
(PNUD, 1998), dedicou-se a ela retomand o as noções do re latório
Nosso Futuro Comum : "consumo sustentável sign ifica que as ne-

cessidades de bens e serviços das gera ções presentes e futuras devem ser sat is feitas de modo que possa m sustentar-se do ponto de
vista económico, social e ambiental 111 ; e em suas páginas iniciais
co nclama "é preciso mudar os padrões de consumo hoje - para o
desenvolvimento humano de amanhã".
Este Relatório mostra como os padrões de cons um o adotados ao
longo das últimas décadas expressam um amplo conjunto de contradições, coloca ndo em cheque a proposta de se construir um futuro
sustentável. Mostra, ainda, que existe um "consumo desigual", que
reflete a atual estrutura injusta quer interna aos países- entre ricos e
pobres - quer entre nações gerando, de um lado, o "sub-consu mo
estrutural" de vastas parce las da população mundial e, de ou tro, o
"consumismo" que é a marca registrada das popu lações que vivem a
sua maioria no hemisfério Norte.
A mensagem importante e até hoje valiosa deixada por este documento da ONU não é somente este registro sobre a desigualdade,
mas a noção clara de que tanto os países pobres quanto os ricos

1 ln, "Elementos para políticas em direção a um consumo sustentável ", Consumo
Sustentável, publicação da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, ID EC e
Consumers lnt ern ation al.
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devem começar a mudar imediatamente os seus padrões. Pelo simples fato de que não é possível universalizar o modelo de geração de
resíduos e de exploração de recursos que hoje sustenta a economia
global. Temos um padrão de consumo insustentável.
Neste nível, estamos falando da agenda de governos e de políticas
públicas para o consumo sustentável. Mas existe um outro nível, que
é o de como as sociedades vão internalizar- acreditar e, depois transformar em prática social - os novos conceitos e os novos comportamentos que são demandados pela mudança nos padrões de consumo.
Não se pode mudar por decreto o hábito das pessoas de comer determinados alimentos, de vestir-se de determinada maneira e de desejar
possuir certas coisas. Nem a condenação política e social às drogas,
por exemplo, nem a prática sistemática da repressão têm conseguido
diminuir o seu consumo. A informação abundante sobre os perigos de
se contrair o vírus HIV em cantatas sexuais não seguros não tem sido
suficiente para diminuir o contágio como se esperava. O tabagismo,
com todas as interdições e constrangimentos que se fazem hoje em
dia ao hábito de fumar, voltou a crescer entre os jovens e nos "novos
mercados" abertos com a globalização.
Estes exemplos servem para mostrar que o caminho para o consumo sustentável é árduo e não será alcançado em um horizonte
curto de tempo. Contudo, tem que ser perseguido e os alicerces
dessa nova cultura devem ser construídos e fortalecidos. Para isso,
é necessário senão urgente conhecer tudo o que for possível sobre
o ato de consumir, o ato de desejar consumir e sobre a economia,
a política e a cultura do consumo . Consumo sustentável deve se
tornar cátedra nas universidades, deve se tornar tema de conversa
e pedagogia corrente nas escolas .

As entrevistas que seguem se inscrevem justamente nessa direção:
conhecer melhor esse "monstro" antes que ele nos devore, ou conhecer
melhor este "prazer" antes que ele nos consuma ou nos perca de nós
mesmos, nos fazendo de tolos (no sentido aristotélico do termo, quando
não conseguimos domar a paixão e vivemos em desvairio destrutivo).

As Entrevistas
Selecionamos para este volume, o segundo da série Consumo Sustentável, análises de alguns temas relacionando consumo e responsabilidade- tanto corporativa (das empresas), quanto dos consumidores (cidadãos). O problema de fundo é como estimular o consumo sustentável.
Para discuti-lo, convidamos cinco profissionais de destaque nas
suas respectivas áreas de atuação: Marilena lazzarini, uma das mais
importantes lideranças do movimento de consumidores no Brasil, fundadora e dirigente do IDEC 2 , um ONG que se dedica à defesa dos
seus direitos; Ricardo Young, empresário, fundador e dirigente do
Instituto Ethos3 e conselheiro de várias organizações, entre elas o PNBE 4 ;
Helio Mattar, também empresário e um dos fundadores do PNBE,
cuja inserção na problemática do consumo sustentável se tornou ce ntral em sua vida ao fundar o Instituto Akatu 5 ; Ronaldo Seroa da Motta,
economista do IPEN e consultor de organismos internacionais, cujo
trabalho tem se pautado na criação e aplicação de instrumentos econômicos ao uso sustentável dos recursos naturais; e, João Augusto
Fortes, ambientalista e empresário carioca que foi pioneiro na implantação da proposta de "ecomercado" no Brasil e que vem investindo, há dez anos e com resultados positivos, em um projeto de desenvolvimento sustentável na Amazônia
Para começar, identificamos que a expressão "consumo sustentável" é, ela própria, polêmica. Nossos entrevistados preferiram utilizar
termos como "consumo consciente", "consumo responsável" ou, ain-

2 IDEC- Instituto de Defesa do Consumidor
3 Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social
4 PNBE- Pensamento Nacional das Bases Empresariais, organização que tem funcionado
como e contraponto a poderosas associações empresariais como a FIESP, em São Paulo.
5 Instituto Akatu pelo Consumo Consciente
6 IPEA - instituto de Pesquisas Aplicadas
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da, "consumo saudável" como alternativas, por considerarem que a
sustentabilidade, enquanto co nce ito, é muito complexa e de difícil
tradução para a maioria dos cidadãos. Assim , tanto "consumo consci ente" como "consumo responsável" teriam um apelo mais imediato.
Tal co mo ocorreu nos demais livros desta série, em que esta discussão ta mbém se fez presente, todos privilegiaram a informação
como o elemento essencial para que os indivíduos possam fazer suas
escolhas em bases mais racionais. Também a escola foi apontada,
sem exceção, como o principal agente difusor do novo comportamento que se espera, quer das empresas quer dos consumidores.

À pergunta se existe ou não, afinal, um mercado ético, nossos
entrevistados responderam quase em uníssono que o mercado é,
antes de tudo, um sistema social e não tem existência autônoma fora
da sociedade e do seu controle. O mercado, portanto, reflete os
valores de cada sociedade, no tempo histórico.
Portanto, o movimento que se assiste hoje - de significativas mudanças na relação entre mercado e consumidor - é uma via de mão
dupla: por um lado, o consumidor evoluiu, tornou-se mais exigente;
em função disto, o mercado passa a responder a esta nova demanda
que se caracteriza, em primeiro lugar, pela exigência de maior qualidade do produto e, posteriormente, por outros valores a ele associados - ser mais "saudável", mais "refinado ", mais "ecológico", etc.
Na outra mão, no que se refere às emp resas, estaria ocorrendo
uma verdadeira revolução. Esta revolução tem um nome: responsabilidade corporativa. Em poucas palavras, a globalização, a
segmentação, a força dos consumidores individuais e organizados,
entre outros, estariam funcionando como fatores de transformação
rápida na cultura empresarial tanto no que diz respeito à sua relação
com seus consumidores como co m as co munidades onde operam.
Quanto à preocupação com a crise dos recursos naturais e a
degradação ambiental, que lugar ocuparia na consciência dos co n-

sumidores e na "revolução" em presarial em curso? Os entrevistados são unânimes na avaliação de que se trata de um a preocupação presente em grupos ainda restritos de consumidores "de elite"
embora, como Ronaldo Seroa da Motta pontua, os produtos ecologicamente corretos venham ganhando cada vez mais mercados
nos últimos anos, apresentando um significativo poten cial de expansão . Contudo, nos alerta ele, quando um a parte pequena dos
negócios é triplicada, ainda assim não deixou de ser pequena. E,
só uma política pública consistente de valorar os ativos ambientais
e de fazer refletir nos preços dos produtos os verdadeiros custos
ambientais é que pode imprimir sustentabilidade, em escala, ao
processo de produção e consumo.
Marilena Lazzarini, por sua vez, afirma que o consumo sustentável ligado a uma consciência ecológica depende de ações em duas
pontas do processo: a dos indivíduos que, em geral, "não têm idéia
da relação de causa e efeito do seu consumo sobre os recursos do
Planeta" e, por isso, precisam ser alvo de ca mpanhas de esclarecimento a respeito; e a do poder público, que deve agir dando o exemplo e exercendo o seu poder de compra de serviços e produtos para
impor um padrão. Ela identifica a problemática dos transportes - em
função do consumo de combustíveis fósseis e das emissões de C0 2
-como aquela que seria emblemática para uma ação de governo,
uma política pública para valer.
Quando se levanta a questão de que as coisas estão evoluindo
lentamente, Ricardo Young diz que "é preciso lembrar que há, 20,
30 anos atrás não havia consciência de que os recursos naturais acabariam, de que o mundo era finito, nem que o lixo produzido pelas
sociedades industriais seria de tal ordem". Para ele, a humanidade
está em fase de aprendizado, mas as mudanças de comportamento
- tanto por parte do consumidor, quanto por parte das empresasjá são visíveis. Provocado com a pergunta se a responsabilidad e social ou ecológica das empresas não seriam puro marketing
institucional, ele respondeu sem rodeios que "toda empresa reage
em função do mercado" . Mas, segundo ele, ao atender a demanda
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ética que o mercado está apresentando, a empresa entra em uma
"espiral virtuosa" que traz benefícios à ela própria, aos acionistas, ao
consumidor, à comunidade e assim por diante.
Esta opinião é compartilhada por Helio Mattar: "as empresas
ganharam um poder extraordinário nestes últimos 20 anos e a demanda da sociedade é no sentido de que tanto poder tem que gerar
uma responsabilidade correspondente". Mattar chama atenção, também, para a "alta exposição" a que as empresas estão sujeitas no
mundo globalizado e da internet, onde um desastre ambiental de
médias proporções pode derrubar suas ações na bolsa ou provocar
o boicote transnacional de seus produtos. Um terceiro fator é que a
concorrência leva as empresas, hoje, a buscar elementos de diferenciação e os princípios éticos - a ca usa ecológica, em particular tornaram-se um deles, com alto valor de mercado. Eco logia tem
mercado. Mas que mercado é este?
João Fortes vem se dedicando, há mais dez anos, com a perseverança de um monge budista- espiritualidade, aliás, que ele professa- ao projeto "couro vegetal da Amazônia". Trata-se da tentativa
bem sucedida, do ponto de vista ecológico, de transformar o látex
produzido pelas seringueiras em matéria prima para confecção de
roupas, pastas, agendas e uma deze na de outros produtos tradicionalmente produzidos com couro animal. O produto existe, como
também já existe um mercado para ele. Mas o histórico dessa rica
experiência mostra que uma série de fatores - e complicadores entram no jogo quando se deseja praticar o decálogo do desenvolvimento sustentável: justiça social, responsabilidade ecológica e viabilidade econômica. Desafio e tanto!
Convidamos os nossos leitores e ler as cinco entrevistas que se
seguem e a percorrer, através das diferentes perspectivas que oferecem, o fascinante percurso que líderes sociais e empresariais brasileiros estão fazendo ao buscar contribuir para um mundo melhormenos poluído, menos predador, mais justo e solidário.

Marilena Lazzarini
"O consumo contribui claramente para o desenvolvimento humano quando aumenta as capacidades das pessoas sem afetar adversamente o bem-estar dos outros, quando é tão favorável para as gerações futuras como para as
presentes, quando respeita a capacidade de suporte do
Planeta e quando encoraja a emergência de comunidades
dinâmicas e criativas".

PNUD, Relatório do Desenvolvimento Humano, 1998.

Marilena Lazzarini é agrônoma, graduada pela Escola Supe-

rior de Agricultura Luiz de Queirós - USP, especializada em economia regional e urbana no Instituto de Pesquisas Económ icas - USP
É coordenadora executiva do IDEC- Instituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor, do qual foi fundadora e presidiu o conselho diretor nas gestões 1987/91 e 1992/95. Preside o Fórum Nacional das
Entidades Civis de Defesa do Consumidor, criado em 1998, que
congrega 24 entidades em 13 estados do país. É membro do atual
conselho eleito da Consumers lntern ational, organização não governamental que reúne 264 organizações de defesa do consumidor, em 112 países, do qual fez parte do comitê executivo, entre
1994 e 2000. Participou do grupo de trabalho que criou, em 1976,
o Sistema Estadual de Proteção ao Consumidor e foi diretora-executiva do Procon - SP
Entrevistador (E.): Considerando que o consumo exerce um forte
papel na sociedade co ntemporânea, é possível distinguir um consumo necessário de outro que possa ser considerado supérfluo?
Marilena Lazzarini (M.L.): Existem muitas discussões sobre a
questão do co nsumo necessário e do consumo supérfluo, mas é muito
difícil fazer esta distinção, porque, em cada momento histórico, as
necessidades variam, evoluem . Trata-se de um processo. Para definir
o que seria hoje um co nsumo necessário. de urna maneira muito
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pragmática, estabeleceu-se que o primeiro direito do consumidor é
o direito ao co nsumo de bens e serviços bási cos.
Quando falo de co nsumo necessário, estou pensando exatamente
nestes bens básicos, necessários à sobrevivência, mas não à maneira
de alguns segmentos econômicos, como, por exemplo, a área de
biotecnologia, que se propõem a produzir, por exemplo, arroz com
pró-vitamina A, pensando no desenvolvimento de alimentos para as
camadas mais pobres, com todos os ingredientes necessários, uma
espécie de ração básica.
A alimentação básica, na minha opinião, deve conter todos os elementos necessários, mas com variedade de frutas, verduras, legumes, e
demais ingredientes, numa dieta variada de produtos preferencialmente locais, sem sofisticações. O mesmo vale para a saúde, os medicamentos, a moradia, os serviços básicos de água, esgoto e eletricidade.
No Brasil temos uma enorme parcela da população que está fora
do mercado, e que, portanto, não tem acesso aos bens e serviços básicos. Por isto, o direito de acesso a tais elementos deve vir em primeiro
lugar e, quando se discute o consumo sustentável no Brasil tem que se
tratar, também, da questão do acesso. Não basta pensar na população
de média e alta renda, que está consumindo em excesso.

A gente não Quer só Comida ...
E.: Você definiu o consumo necessário como aquele que atende necessidades para uma sobrevivência digna. Mas, como diz a música "a
gente não quer só com ida, a gente quer bebida, di versão e arte". O acesso
à diversão e à arte não seriam também um direito que as pessoas têm?
M.L.: Claro! Esqueci de dizer que entre os bens e serviços básicos
desse consumo necessário não se pode deixar de incluir a educação e
a cultura. Até porque, ninguém terá condições de conquistar uma vida
digna se não tiver acesso a bens culturais e ao lazer. Isso não é supérfluo, é básico. A conexão social e a compreensão do que está acontecendo neste mundo são elementos necessários para uma vivência com
dignidade. Assim, o acesso à comunicação está também dentro do
que atualmente é básico e, portanto, necessário.

E.: Considerando que, na rea lidade brasileira atual, uma grande
parcela da população está excluída até mesmo do acesso ao consumo de itens básicos, o que seria consumo supérfluo em nosso país?
M.L.: Vou dar um exemplo bem simples. Temos aqui no ldec um
programa de consumo sustentável, porque este é um assunto que exige um processo de mudança de comportamento, o qual envolve práticas muito arraigadas nas pessoas. Num primeiro momento, decidimos trabalhar a questão do copo descartável : todo mundo deveria
reduzir ao máximo o uso destes copinhos e, se precisasse realmente
usá-los, que fosse um por dia. Estimulamos que cada um trouxesse de
casa seu próprio copo. Conseguimos realmente reduzir o uso, mas
passado um tempo observou-se que as pessoas voltavam ao padrão de
desperdício anterior. Considero que este é um consumo supérfluo,
especialmente numa instituição como a nossa, onde as pessoas têm
informação sobre consumo sustentável. Pode ser que em outros locais
o copo descartável não seja supérfluo, mas no ldec o é, sem dúvida.
Vamos continuar com os exemplos. Pessoas saindo de um shopping
com aquela quantidade de embalagens e de comp ras desnecessárias.
Todo tipo de desperdício é consumo supérfluo, e, no Brasil se desperdiça muito, inclusive alimentos. Neste caso, existem dois problemas: o
do consumo supérfluo e o do lixo que isto gera. Acho que exemplos
não faltam: quanta roupa se compra que não se precisa?
E.: A proposta de um co nsumo sustentável, portanto, deve ser
direcionada tanto para o consumo supérfluo, como para o consumo
necessário. Estou pensando na água, por exemplo; é um item básico
e seu co nsumo é necessário, mas seu padrão de consumo atual não
é sustentável porque há um enorme desperdício, é isto?
M.L.: Com certeza . O pior é que, em geral, os modelos de
desperdício são copiados de outras sociedades . Infelizmente, seguimos o modelo de consumo norte-americano, que é o mais
consumista, o mais exagerado que existe. Este padrão é inicialmente copiado pelas camadas de classe alta e médias, mas acaba sendo
passado para os outros estratos sociais. Tanto é assim que se vê
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desperdício de alimentos em todas as classes sociais, da mesma
forma como desperdício de água.
É uma questão que tem que ser realmente trabalhada em termos
de educação porque isso é cultural: as pessoas não sabem o significado destes bens, não sabem o valor da água e não sabem o que significa
para as gerações futuras o padrão de desperdício que elas estão praticando. Considero absurdo o nível de ignorância nestas questões.

Consumo Consciente, Consumo Responsável
E.: Consumo consciente ou consumo sustentável? Qual a relação entre os dois?

M.L.: Aqui no ldec há uma grande discussão sobre esta questão.
Procuramos usar o termo consumo responsável ou consciente, porque
consideramos que faz mais sentido para as pessoas do que consumo
sustentável, já que a idéia de sustentabilidade é muito complexa. Optamos pelo termo consumo responsável quando produzimos um material para a capacitação de professores.

E.: Como tem se comportado o consumidor nestes últimos anos? Você
acha que o consumo responsável é uma prática que está se propagando
na sociedade, ou apenas junto a uma pequena parcela da população?

M.L.: No Brasil, esta prática ainda é muito pequena, absolutamente irrisória, mesmo entre militantes do movimento social. Veja o exemplo do ldec; até aqui, tem sido difícil implantar um programa de consumo sustentável que leve as pessoas a mudarem seus hábitos; não
que tenhamos que convencê-las, pois elas, teoricamente, já sabem,
mas não é tão simples assim mudar comportamentos.
Comparando com as sociedades nórdicas, ou com países que já
absorveram certas práticas, o Brasil ainda está muito longe de um bom
começo. Enquanto não houver um trabalho efetivo nas escolas, nos
meios de comunicação e as pessoas não perceberem o que significa e
que conseqüências pode ter um padrão de consumo com desperdício, elas não mudarão os seus hábitos.

O interessante é que quando se tem a oportunidade de mostrar a
alguém o sentido do consumo sustentável, a pessoa se assusta e começa a refletir porque ela pensa nos filhos, nos netos e nas próximas
gerações. É isto que precisa ser trabalhado, apresentando-se, ao mesmo tempo, os caminhos, as alternativas. Falar para uma mãe de classe
média que ela não deve usar fralda descartável no filho, convencê-la
disto, é uma missão espinhosa. O que, no entanto, representa a fralda
descartável em termos de consumo insustentável é evidente.
É preciso haver muita informação a respeito, e uma informação
que vá justamente no sentido contrário à do sistema, na co ntramão
de um processo muito forte que é o da publicidade, do marketing,
da mídia. Acho que isto tem que ser definido em termos de políticas públicas, porque o tema é importante e precisa ser tratado transversalmente, cruzando com várias outras áreas.
E.: Vive-se, no Brasil, uma situação quase paradoxal: ao mesmo tempo em que uma grande parcela da população está excluída até do consumo básico, o tamanho do país e a abundância dos
recursos naturais levam pessoas de todas as classes a não ter a
menor idéia do limite dos recursos naturais. Como você disse, o
desperdício ex iste entre ricos e pobres, baseado no padrão ame ricano de con sumo.
Gostaria de saber o que você pensa a respeito disso, e também se, na sua opinião, o crescimento económico do país não
significaria- ao incluir no mercado os que estão hoje marginalizados- estender à totalidade dos brasileiros os padrões de consumo insustentáveis?
M.L.: Quanto à primeira questão, concordo que a situação brasileira é absolutamente paradoxal. No Brasil, até o lixo é abundante, e
para mim fica muito forte a impressão de que a riqueza natural do
país tem nos acostumado mal , assim como também colabora o fato
de não termos passado por guerras, nem por alguns aprendizados
difíceis. Na casa de uma família inglesa - e não se pode comparar o
padrão de vida de uma família na Inglaterra com o das famílias brasileiras, em geral- quando se faz carne, é um bifinho para cada um.
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E.: Eu estava uma vez na França, quando uma amiga telefonou
me convidan do para jantar e perguntou quantas batatas eu comeria .
Eu disse "Descu lpe, acho que não entendi bem", e ela repetiu
"Quantas batatas você vai comer no jantar?" Foi um susto para mim,
mas para eles é absolutamente normal só preparar a quantidade de
batatas que vai ser comida naquela refeição, o que para os brasileiros
parece uma mesquinharia.
M.L.: Qualquer família brasileira - por mais pobre que seja quer co locar na mesa bastante batata, mesmo que sobre e vá ser
jogada no lixo. Vamos ter, ainda, que mudar muito a nossa forma de
ver estas questões.
Mas voltando à sua pergunta. justamente por existir esta desigualdade tão grande, por haver uma parcela tão grande de pessoas
excluídas do consumo de bens e serviços básicos, o Brasil dificilmente passaria por um problema que afetasse o seu nível de produção.
Ao co ntrário, e é justamente por isso que, sempre que tratamos do consumo sustentável, temos que falar sobre a questão da
inclusão. Uma política neste sentido tem que ser inclusiva, não
podemos falar em reduzir o consumo indiscriminadamente, porque quem vai ter que pensar em diminuir o consumo são as classes médias, abastadas, que já estão consumindo demais e de forma insustentável.
E.: Esta política seria, então, para aumentar o consumo de quem
consome de menos e, ao mesmo tempo, reduzir o desperdício de
quem consome muito e de quem consome mal?
M .L.: Exatamente! E levar as pessoas a substituir produtos, a
co nsumir com mais qualidade, a procurar alimentos orgânicos, porque muitas vezes elas estão consumindo muito consumindo mal
também; por exemplo, se enchendo de refrigerantes e de comidas
que fazem mal à saúde. Seria preciso reconceituar o que é um consumo saudável, adequado, e eu acho que isto só é possível se a
questão for internalizada, se as pessoas passarem por um processo
intenso de lavagem cerebral e de educação.

e

Embora os problemas sejam diferentes, também é necessano
educar a população que vai passar a ter acesso ao consumo, porque
o acesso que ela quer é ao padrão da camada que já está consumindo, e de uma forma totalmente errada. É por isto que a educação é
importante em todas as esferas, e também é esta a razão pela qual é
preciso promover uma mudança de valores.
No que se refere à alimentação, fizemos já algumas pesquisas aqui
no ldec e o resultado foi bem interessante: nossas crian ças e jovens
estão seguindo o modelo americano, aquele da criança gorda que fica
assistindo televisão o dia inteiro. O povo americano, hoje, deve enfrentar o problema da epidemia de obesidade, inclusive em crian ças
com níveis de colestero l alto, e nós estamos caminhando para isto.
Atualmente, estamos vivendo uma situação na qual, se não houver uma preocupação em termos de políticas públi cas, uma atuação
mais forte no sentido de trabalhar estas questões, estaremos seguindo o cami nho de uma sociedade doente.

O Consumidor Cidadão
E.: Li uma declaração sua, no site do ldec, de que por trás da
iniciativa de criar o Instituto de Defesa do Consumidor estava a idéia
de que a informação e a formação do consumidor são o primeiro
passo para a ci dadania. Você pode falar um pouco mais sobre isto?

M.L.: Sou engenheira agrônoma, não venho da área das ciências
sociais, portanto não teorizo sobre isso. Vejo a cidadania como uma
escada e a questão do direito do consumidor, do acesso ao consumo, como um dos primeiros degraus.
A questão do consumo é muito concreta : as pessoas precisam
sobreviver, estão comprando e estão tendo problemas. A noção do
resgate de direitos na esfera do consumo é semelhante à do trabalho. O consumo e o trabalho são dois lados de uma mesma moeda,
indissociáveis num determinado momento históri co, mas que depois se divorciaram - muitas organizações de cons umidor, nos países
desenvolvidos, por alguma razão, passaram a se voltar mais para a
classe média. Não deveri-a ter acontecido assim, foi um desvio.
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É importante focalizar bem essa questão, para que o consumidor
não veja seus direitos apenas de uma perspectiva individualista, já
que a defesa do consumidor- pelo menos no caso do ldec - abrange
um campo muito mais vasto: contextualizamos nossa ação principalmente na esfera dos direitos coletivos, dos direitos difusos, porque aí
é que se terá um novo caminho.
Nosso trabalho é educativo, oferecemos ao nosso associado aquilo
que ele procura, que é orientação para resolver o problema imediato de uma compra mas, ao mesmo tempo, mostramos a ele outras
questões que envolvem a sociedade de consumo, que é este aspecto
coletivo do consumo. Mesmo no que se refere à qualidade dos produtos, porque muitas vezes o problema com um produto comprado
individualmente está afetando todo mundo. A questão dos
transgênicos, por exemplo, envolve uma série de outros aspectos
ambientais, econõmicos e sociais, e se o consumidor não participar
desta luta como cidadão, não se avançará nela.
Temos que passar a usar o conceito de consumidor-cidadão, que
luta por direitos mais amplos. No que diz respeito aos serviços públi cos, ou às suas concessionárias, este consumidor não vai apenas reclamar da sua conta de energia elétrica que veio errada, como também irá lutar pela melhoria dos serviços como um todo.
E.: Partindo deste princípio de que a construção da cidadania é
um processo, uma escada com degraus a subir, o ldec teve um papel muito importante na construção do primeiro degrau, o dos direitos do consumidor, porque na época em que surgiu não havia
sequer o Código de Direitos do Consumidor. Você considera o
momento aluai -do consumo coletivo, do consumo responsável como um novo degrau? É possível dizer que estas .questões estão
num outro patamar da escada da cidadania?
M.l.: Vejo o direito do consumidor no Brasil, em geral, relacionado apenas aos direitos civis - que é o espaço do Código de
Defesa do Consumidor, embora tenha que ser pensado, também,
em termos de direitos sociais, que é onde entra a questão do acesso
ao consumo.
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Se o ldec tivesse definido, no escopo de seu campo de atuação,
um recorte em termos de direitos civis, não estaríamos trabalhando
com o Sistema Único de Saúde, por exemplo, porque o SUS é um
serviço público e está fora da relação d e consumo. Assim como a
saúde, uma série de outras questões, como a educação para o consumo, estariam de fora, e não é desta maneira que se promove a
inclusão. Traba lham os os direitos sociais, os direitos civis e outros
direitos- e aí entram o meio ambiente, a educação.
E.: Como evoluiu nos últimos anos a tomada de consciência da
população brasileira sobre os seus direitos como consumidor?
M.l.: Com o Código, as pessoas começaram a perceber que tem
uma lei que as protege, que garante que elas podem lutar por seus
direitos - co mo se o Código fosse uma arma que elas levassem para
discutir com o lojista. Acho, no entanto, que ai nda falta muito em
termos de se saber como fazer para resolver as questões de forma mais
madura, seja para fazer uma reclamação, seja para trocar um produto.
O que se tem hoje, ainda, são pessoas usando normalmente e,
às vezes, até indevidamente, esta arma. Esta é, pelo menos, a nossa
visão aqui no ldec, e uma questão que também tem que entrar na
pauta das escolas. Não sou pessimista, porque vejo que estamos lutando, mas sou realista e acho que ainda há muito que fazer.
Há um outro problema, que decorre do fato da defesa do consumidor, desde que o Código foi aprovado, em 1990, ter passado quase sempre por órgãos públicos, os Procons, que têm um viés muito
paternalista: as pessoas acham que alguém vai resolver o problema
delas. Algumas, quando vêm ao ldec, pensam que adoramos resolver problemas para os outros, mas não se trata disto, queremos é
justamente fortalecê-las para que possam mudar uma realidade,
mudar políticas públi cas, alcançar co nquistas que vão beneficiar a
sociedade como um todo.
Só que as pessoas ainda acham que as relações de consu mo e o
direito do consumidor são reclamações, questões individuais, praticamente não têm esta perspectiva coletiva mais ampla. Isto não acontece apenas nesta área: o mesmo se dá em todas as esferas, porque
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nossa cultura é de ter no Estado um pai, alguém que vai trazer a
solução, mas as coisas não são assim .
Ao mesmo tempo, há um processo bonito em curso no Brasil, as
organizações que estão surgindo nas bases, o que significa que também estamos construindo coisas muito interessantes.

As Lições das Crises
E.: Vo ltando à questão da pouca percepção que têm os brasileiros dos limites dos recursos naturais- devido às próprias características do país, você acha que crises como a da energia, em 2001 , pod eriam ajudar a mudar este quadro e a reorientar o atual padrão de
consumo destes recursos?
M.l.: A ameaça de apagão foi uma história interessante. Penso
que as pessoas aprenderam uma lição, aprenderam até a racionalizar
o consumo deste recurso, pois não voltaram ao padrão anterior- até
porque o preço da energia está muito caro. Ajudou, inclusive, a
redim ensionar a oferta e a demanda: as empresas dimensionaram
uma demanda e não estão conseguindo vender energia, porque o
nível de consumo realmente baixou .
Temo, no entanto, que se o preço da energia baixar, volte tudo a
ser como era antes- este é o problema, pois não foi feita a relação do
que significa um consumo alto de energia para a saúde do Planeta .
Mesmo quem diz que continua economizando não apenas por causa da conta, reage ainda muito em função do bolso, como a maioria
dos brasileiros. E temos que reagir também em função da consciência dos danos que causamos à natureza e ao meio ambiente.

E.: A crise de energia revelou outros aspectos importantes. O
primeiro é que não há qualquer incentivo ao consumo responsável,
muito pelo contrário: apesar de estar consumindo menos, o brasileiro, em vez de ser premiado, está hoje pagando mais caro pela conta
de luz, para ressarcir os prejuízos das distribuidoras. Outra coisa que
ficou patente é a falta de políticas públicas que possam tirar partido
das crises para educar as pessoas, mostrar que a energia acaba por-

que é gerada pela água, que também se esgota. O que foi dito pelas
autoridades é que a crise se deu por falta de chuva suficiente para
manter os níveis de água nos reservatórios. Como choveu novamente e os reservatórios encheram, acabou o problema e não se fala mais
no assunto. Realmente, como você mesm a disse, a educação e as
políticas públicas estão muito distantes uma da outra.
M.l.: Estão muito distantes e acho que falta muito para se aproximarem uma da outra. Talvez surja uma oportunidade, com o atual
governo, de se usar os meios de comunicação para isto, porque pensar em usar a mídia privada não dá. Mas tem a Radiobrás, as TVs
educativas, existem espaços que o governo pode ocupar se tiver interesse em atuar nesta frente.
Fizemos um trabalho sobre energia e serviços públicos nas escolas,
um projeto piloto que atingiu 80 mil alunos no Rio, em São Paulo e no
Paraná, que foi uma experiência seríssima. Se fosse replicada pelos
governos estaduais e prefeituras, acredito que poderia provocar mudanças. Foi um trabalho de capacitação de professores e, em muitas
escolas, os alunos continuaram a produzir programas para rádios comunitárias, envolvendo as comunidades.
Daí a minha convicção de que a coisa passa mesmo pela educação e pela conscientização, porque depois que a pessoa percebe que
aquele bem é finito, que a maneira como é consumido envolve a geração futura, isto não tem volta. É difícil uma família que não consiga
pensar nos filhos, nos netos.
Por isto é tão importante estabelecer esta ligação, o difícil é encontrar os espaços para se chegar às pessoas porque, como eu já disse, está
se andando na contramão de um modelo econômico que não pensa na
sociedade, que pensa somente no mercado, que pensa na cidadania do
mercado, ou seja, cidadania para quem tem dinheiro para comprar.

O Mercado de Eco-Produtos
E.: Eu gostaria que você falasse agora do consumo alternativo. Como
é que o mercado está respondendo às demandas colocadas pelas chamadas culturas alternativas, ou produçôes alternativas, entre elas a ecológica?

32

M.l.: Há um lado alternativo da economia que reagiu bem.
Quanto às grandes empresas, que trabalham dentro de uma lógica
que é a do modelo económico, a primeira tendência delas foi de
não aceitar, de deixar para lá, de dizer que aquilo só interessava a
um grupo de maluquetes.
Hoje, porém, já existem várias redes de supermercado vendendo produtos orgânicos e isto tem um significado interessante: eles
estão começando a aceitar a realidade de que o consumidor se preocupa com a questão da saúde, com a questão dos agrotóxicos, principalmente a classe média, porque sabe os danos que causam. E,
neste ponto, a saúde é o que mais preocupa .
E.: E a economia, também não? Os eletrodomésticos produzidos
a partir da crise do apagão passaram a consumir menos energia ...
M.l.: Começaram a sair, inclusive, com selo de economia de
energia. De qualquer forma, é mesmo a saúde que puxa mais o interesse do consumidor. No que diz respeito aos alimentos orgânicos, o
mais curioso é que o mercado sempre afirma: "Olha, temos este
produto, mas ele custa mais caro, isto é só para pouca gente", e não
pensa em transformar aquilo numa linha de produtos que poderia
ser para todo mundo.
O próprio Ministério da Agricultura, aqui e agora, no governo
Lula- e sei disto porque estou no Conselho de Agronegócios - n_ão
fala em produtos alternativos, em agroecologia, em nada disto. Este
assunto não está na pauta, apesar de ser uma linha de produção que
está vindo do pequeno produtor, o que torna o processo muito interessante. Mas não há ainda política oficial forte de apoio, ou qualquer esforço no sentido de promover este tipo de produto.
Para mim, como engenheira agrônoma, está claro que se o Brasi l
jogasse todo o seu peso em um grande esforço para oferecer alimentos
limpos, haveria espaços no mercado mundial para estes produtos.
Estamos, portanto, deixando até de aproveitar uma grande oportunidade de negócio, porque o modelo de produção vigente vem de fora para
dentro, a partir das multinacionais, das grandes corporações. A questão
dos transgênicos é exatamente esta: uma grande pressão para que seja

introduzida uma tecnologia que não vai servir para nada aqui, porque o
Brasil teria muito mais vantagens se ficasse sem estes produtos.
Por isto, é tão importante esta discussão do consumo sustentável, este esforço de conscientização do consumidor, porque pode
representar a diferença quando o que se vê, em termos de pauta
internacional, e o que se viu em Joanesburgo, é que se avançou quase nada, se é que não estamos tendo retrocessos.
E.: A questão do consumo de produtos limpos, alternativos e
ecologicamente corretos baseia-se em um tripé: o consumidor, que
pode ser educado; as empresas, que já estão de alguma forma sensibilizadas, pois há uma demanda destes produtos; e, o terceiro apoio
deste tripé seria a ação do governo, através das políticas públicas.
Qual a responsabilidade do governo no fato do produto orgânico
custar mais e chegar mais caro que os convencionais às prateleiras do
supermercado?
M.l.: Já vi pesquisas que mostram que o produto orgânico nem
custa mais caro e, dependendo, pode-se até encontrá-lo pelo mesmo preço dos outros. No supermercado, em geral, é mais caro porque a escala de produção ainda é pequena, os produtores são pou cos e não têm estímulo, porque não é desenvolvida pesquisa, enfim,
porque não há um esforço no sentido de apoiar estes produtores.
O que está acontecendo na área dos orgânicos, ainda é apenas
fruto da vontade de segmentos que têm consciência do problema,
mas se houvesse investimento do governo em políticas publicas e em
subsídios para este tipo de produção, não tenho a menor dúvida que
isto ia dar certo.
Na verdade, criam-se alguns mitos como o de que esta produção
não vai conseguir abastecer o mercado, que para isto tem que haver
a produção em larga escala, em grandes propriedades. Só que não
temos a prova disto, porque ninguém investiu em pesquisa paravaler na área de uma agricultura limpa, não se fizeram experiências
para saber se isto é verdade ou não.
E não se pode deixar as coisas como estão. Esta agricultura altamente tecnológica que usa insumos químicos, venenos e máquinas
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pesadas é destruidora porque provoca erosão, acaba com a terra,
co ntamina o solo, mata o agricultor. Como é que esta agricultura vai
ser mais eficiente do que a agricultura limpa? É tão óbvio que fica
difíci l acreditar!
Co mo não se investe nem se tenta enveredar por este outro caminho, os mitos estão aí e vêm com outros componentes - agora já
não bastam os agrotóxicos, precisa haver a biotecnologia, que nada
mais é que a continuação do modelo da revolução verde que, no
caso do Brasil, só causou estrago : o que se avançou sobre áreas verdes e o que se destruiu de ecossistemas foi uma coisa nunca vista e
praticamente sem volta. Este é o grande modelo de agronegócios
que ainda é defendido pelo establishment, e o que está por trás de
não se querer uma mudança é mesmo um jogo de interesses econômicos muito pesado.
Acredito, porém, que se a população começar a exigir a mudança - e este não é um movimento brusco, mas um processo que tem
que ser implementado paulatinamente - vamos conseguir. Nada disto
é impossível se houver vontade política e o governo joga aí um papel
determinante, na minha opinião.

O Controle das Novas Tecnologias
E.: Li um depoimento seu dizendo que o problema não são as
novas tecnologias, que podem até contribuir, e muito, mas sim o fato
delas não serem avaliadas e-testadas devidamente antes de serem
implementadas. É isto?

M.L.: Exatamente. Porque o problema em relação à biotecnologia
- e não só a ela- é que as novas tecnologias, em geral, são testadas
com modelos de avaliação de paradigmas que não servem mais. A
engenharia genética, por exemplo, é um novo paradigma comparativamente às técnicas de melhoramento convencional: o que se está
propondo é introduzir gene de um animal num vegetal, ou viceversa. Isto significa transpor barreiras que nunca antes foram cruzadas, porque a natureza nunca fez isto. Pode ser, até, que não aconteça nada de mal mas já se tem uma série de provas de que acontecem
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problemas. De toda forma, é fundamental que se estabeleçam
parâmetros, de acordo com o salto tecnológico que está sendo dado,
para avaliar riscos. E não é isso que está ocorrendo.
Um cientista da Fiocruz, especializado em avaliação de riscos,
diz que o governo americano, ao introduzir alimentos transgênicos,
está fazendo um experimento em tempo real e em larga escala : não
há informação na rotulagem e as pessoas estão sendo submetidas a
isto sem nenhum controle, o que pode acarretar problemas crónicos
de saúde, imprevisíveis a médio e longo prazos.

E.: Você falou na falta de rotulagem dos transgênicos, nos Estados Unidos, mas o consumidor brasileiro também tem dificuldade
de acesso a informações importantes sobre os produtos que estão
nas prateleiras. Quando uma empresa, por exemplo, coloca um selo
de produto ecológico, ela não deveria ser obrigada a explicar ao consumidor o que está por trás disto?

M .l. : Esta é uma questão seríssima, tanto no que se refere a produtos ecológicos quanto no geral. Temos o Sistema Brasileiro de
Certificação, coordenado pelo lnmetro, que controla a informação
que vem no rótulo . No caso da autocertificação, da certificação voluntária, porém, realmente precisaria haver um acompanhamento
maior da parte do governo para que não ocorram todos os tipos de
picaretagem que existem por aí.
A ISO 9000 ou a ISO Ambiental, por exemplo, são certificações
da empresa e não dos seus produtos. Só que muitas delas põem no
rótulo esta informação e o consumidor é levado a pensar que está
comprando um produto ecológico. Isto é propaganda enganosa.
E.: Outras colocam no rótulo que o produto é recicl ável, o que
não quer dizer que vá ser reciclado ...

M .l.: E não adianta nada ser reciclável se não houver reciclagem!
Voltamos, então, à questão da educação, da necessidade das pessoas serem informadas para poder fazer a escolha certa do que vão
comprar. Senão, continuarão pensando que colaboram com o meio
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ambiente ao levar um produto reciclável, e não saberão que aquilo
não serve para nada.
E.: Existe pesquisa suficiente a respeito destas questões para dar

à educação e à informação a consistência necessária?
M.L.: Pouca, muito pouca. Trata-se de uma área ainda não
priorizada e, se não é prioridade, fica no alternativo, são as ONGs
que defendem. Acho importante, por isso, que se faça um trabalho
junto ao governo, aos ministérios. O maior esforço deve ser feito
junto ao Ministério de Educação, para que possa se difundir nas escolas, multiplicar, aperfeiçoar, melhorar. Este é um primeiro passo.
E.: Diante da disseminação da cultura dos 3 R - redução,
reciclagem e reutilização - como fica a questão da obsolescência
programada? Porque, de um lado, os produtos duram cada vez menos e precisam ser substituídos e, de outro, o consumidor é levado a
crer que o correto seria reduzir o consumo, reciclar os materiais e
reutilizar os produtos
M.L.: São dois processos que caminham em sentido contrário,
um em relação ao outro, como já falamos. Um deles, o do modelo
econômico que leva o consumidor a comprar mais, a comprar coisas
inúteis, desnecessárias, supérfluas, que trabalha com mitos para induzir as pessoas a um consumismo exacerbado. Quantos rapazes
gastam o salário inteiro para comprar um par de tênis? Para ter o
padrão de consumo vendido pela publicidade deixam de co mer, de
ajudar na casa etc. O outro processo em curso é esta luta para mudar
o modelo. Os dois caminham em sentidos totalmente conflitantes.
Penso que a obsolescência programada só vai mudar quando
houver o contraponto do consumidor consciente sabendo escolher,
exigindo produtos mais duráveis, tendo informação para comprar.
Porque hoje o consumidor não tem ainda informação para saber qual
produto dura mais. É quase impossível para um consumidor normal
saber comprar bem um eletrodoméstico. Quando ele entra numa
loja, torna-se quase que totalmente dependente do vendedor se não
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tiver informação de um parente, de um vizinho, de alguém que já
comprou um produto semelhante. Como este tipo de informação
pode não ser o melhor, não ajudar de fato, o consumidor acaba comprando mesmo em função do preço.

Marketing Empresarial ou Mudança de Postura?
E.: Como é que você vê os movimentos que reúnem empresas
que se dizem preocupadas com o social ou com o meio ambiente? É
apenas marketing empresarial ou começa a existir, realmente, uma
mudança de postura?
M.l.: Se eu disser que é só marketing, minha resposta não
corresponderia à verdade, porque acredito que há um processo de
mudança . Acho, porém, que uma grande parte do processo ainda
está no plano do marketing e que, às vezes, as empresas ainda veêm
a responsabilidade social de uma perspectiva assistencialista.
Estamos desenvolvendo, em conjunto com uma organização
holandesa, uma metodologia para avaliar a responsabilidade social,
e um dos seus componentes é como a empresa lida com o consumidor. Há outros, como o cuidado com o meio ambiente, mas fizemos
alguns recortes para produzir uma avaliação independente.
Ao mesmo tempo, é importante que se valorize este processo, já
que é algo novo. Além disto, é importante evitar que, por falta de um
controle da sociedade, se percam iniciativas excelentes como o esforço do Instituto Ethos e de outras instituições. Mas os consumidores não podem ser ingênuos: algumas empresas alegam ter respon sabilidade social, mas estão na cabeça das listas dos Procons pelo
Brasil afora. Ora, uma empresa que tem responsabilidade social não
lesa o consumidor e, se ela faz isto, não acredito que esteja respeitando o meio ambiente, que esteja sendo responsável socialmente .

E.: Em relação à responsabilidade com o meio ambiente, qual
tem sido a posição do mercado quanto à geração de resíduos? Considero a questão da embalagem, por exemplo, preocupante: ontem
comprei uma peça que veio embrulhada num plástico, dentro de
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um envelope de papel, que foi colocado em uma sacolinha e, por
último, em um saco plástico. Quatro embalagens para um produto
que custou dez reais! Você acha que o mercado tem alguma noção a
respeito do que isto vai ca usar em termos de geração de resíduos?

M.L.: Acho que não, e a tendência é piorar, aumentando cada
vez mais o nível de co nsumo de embalagens e de produtos
descartáveis. Hoje é quase impossível se encontrar locais para comprar cerveja em garrafa, por exemplo. Está ficando cada vez mais
difícil, inclusive para o cons umidor consciente, comprar produtos e
embalagens que não sejam desca rtáveis. É uma tendência do mercado, também na contramão do consumo sustentável.
E.: Isto é curioso, porque a embalagem gera lucro para a indústria, mas tem um custo para o comércio. O lojista está gastando mais
quando usa quatro tipos de embalagem para vender um só produto.

M.L.: Mas se você disser que não quer levar tanta embalagem,
eles não entendem. Talvez porque vejam na embalagem um ponto
de publicidade - o logo da empresa fica circulando na sacola, só
pode ser isto. Mas as outras embalagens, que não têm publicidad e,
eu não sei qual é a lógica e isto não faz sentido algum para mim.
E.: A embalagem é apenas um dos aspectos de uma questão
muito comp licada, que é a do lixo. Há saídas para isto?

M.L.: A primeira- se fosse possível priorizar uma- seria diminuir a quantidade de lixo, que já se sabe que é difícil porque vai
contra a corrente. A indústria de embalagens, por exemplo, tem
uma força enorme.
E.: Dos 3 R, a prioridade número "1" seria, então, a redução. E a
reciclagem seria a última?

M.L.: Não que seja a menos importante, mas para uma prefeitura incrementar uma política de reciclagem é lógico que dem anda um
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esforço maior. Já a redu ção é algo que se consegue que as pessoas
façam, obviamente se tiverem consciência do que significa, porque
reduzi r pressupõe que esteja havendo um ce rto nível de desperdício, de excesso. São estratégias diferentes : a questão da reciclagem
passa, também, por políticas públicas, enquanto a redução está mais
no plano individual.

As Práticas de Consumo Responsável
E.: Dentro do trabalho que o ldec vem desenvolvendo, você
poderia dar algum as di cas de medidas práticas para um consumo
responsável que leve a um padrão sustentável de co nsumo? Qual
seria o básico do básico que vocês aconselhariam a um consumidor?
M.l.: Primeiro, que ele deve buscar alim entos mais saudáveis,
e os produtos o rgân icos são um ca minh o. Depois, reduzir o lixo,
porque também é viável, bastam atitudes do dia-a-dia, como não
aceitar tantas embalagens, não usar tanto copo descartável , coisas
que todo mundo pode fazer.
Ele pode reduzir alguns co nsumos como o da água, qu e dá
para diminuir bastante. Aqui no ldec, por exemplo , estamos
monitorando quanto gastamos a cada mês e se as pessoas começare m a ter noção do que significa a crise da água pa ra o Pl aneta,
elas co nseguem economizar, apesar disso se r uma pequeníssim a
contribuição, um a gota d 'água qu e, entretanto, pode ir se multiplicando. Dá para poupar ene rgia elétri ca, também, e isto nós j á
aprendemos co mo se faz.
Enfim , uma pessoa que queira ser um consumidor responsável
deve começar a raciocinar de uma maneira diferente, tanto na hora
de co mprar, quan to na hora de gasta r.

E.: E o governo, o que pod eria fazer em termos de políticas públicas para impu lsionar um co nsumo sustentável?Já que você acredita q ue o Brasil teri a chance de se tornar um grande produtor de
alimento sem pestic idas , que polít icas públicas teriam que ser
implementadas para que isto se tornasse realidade?
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M.L.: Na área da agricultura, não dá para mudar o modelo atual
da noite para o dia, até porque o nosso atual ministro não pensa
desta forma. Acho que, no mínimo, deveria haver um incentivo, programas de governo. A Embrapa já tem algum esforço nesta área, mas
aumentar a produção de alimentos orgânicos seria um esforço no
qual o governo teria que investir muito mais. Não pode ser tão frágil
como é hoje.
O alimento abre todo um caminho, porque não se trata apenas
da produção, pois é necessário pensar, também, em mecanismos
para viabilizar a comercialização. Discute-se, hoje, na área da
agroecologia, se o ca minho da comercialização ideal é o das grandes
redes, ou se o mais eficiente seria ter pontos próprios de venda. O
governo poderia apoiar e estimular a criação de alguns pólos de
comercialização destes produtos para se fugir, inclusive, do risco de
oligopólios que ameaça o consumidor hoje: as redes de supermercados estão, cada vez mais, em menos mãos e está havendo uma concentração preocupante na área de alimentos.
Poderiam ser dados alguns passos, além disto, para estimular formas alternativas de produção de energia, para aquisição de energia
solar que ainda é cara, mas, em relação à qual, já se dispõe, hoje, de
tecnologia mais barata. Se estas tecnologias mais baratas puderem
ser multiplicadas, seria uma saída para reduzir o uso de energia
hidroelétrica. As usinas termelétricas foram um erro crasso do governo anterior e, infelizmente, este é um problema a ser solucionado,
mas acho que na área de energia há muita coisa que pode ser feita .
Outra área sobre a qual não falamos aqui e que depende fundamentalmente de políticas publicas é o transporte, o qual está, hoje,
ligado ao uso de combustíveis fósseis, à emissão de poluentes nas
grandes cidades. As políticas nesta área, tanto quanto as políticas
urbanas, significam uma revolução administrativa, mas poderiam
mudar muito o quadro atual. Isto está nas mãos dos governos, que
têm uma força enorme em forma de subsídios que podem oferecer a
algumas áreas para estimular determinadas práticas.
Os governos federal, estadual municipal são, além do mais, grandes co mpradores e poderiam estimular a aquisição de produtos
ecologicamente corretos. Como grandes consumidores eles têm um

poder fa ntásti co qu e, no e ntanto, não é bem usad o. Este se ri a, talvez, um dos ca minhos mais fáceis, em term os de políticas públicas,
para estimular a produção de produtos mais responsáveis do ponto
de vista ambiental.
E.: O objetivo desta série de entrevistas é gerar uma refl exão
sobre o tema do consumo sustentável para a á rea de educação
ambiental. Que sugestão você daria para o educador que irá trabalhar co m estas informações, ou melhor, que pontos você destacaria
para serem abo rd ados na educação de cri anças e adultos, visando a
promoção de um novo padrão de co nsum o?
M.L.: Além de indicar soluções, é fundamental que se comece a
mostrar às pessoas a real dimensão do que está acontecendo no Planeta. Dizer claramente: "Olha, o recurso tal vai acaba r em ta nto tempo se a gente não fi ze r isto e aquilo." Hoj e, elas não têm idéia das
relações de ca usa e efeito no co nsumo e precisam percebê-las, saber
que a coisa é muito grave. Não adianta, é claro, deixar as pessoas
desesperadas, pensando que o mundo vai acaba r, mas só mostrar
camin hos é muito light. Tem que se di ze r: "Os dados estão aí, a
situação já é muito grave, o nível de degradação é tal", relacionando
estes dad os aos problemas de saúde, às doenças que existem devido
à co ntaminação da água, aos agrotóxicos etc. Exempl os não faltam.
Minha opinião é de que é preciso chocar e, ao mesmo tempo, mostrar camin hos que possam ajudar as pessoas a gastar menos e a ter
uma vida co m mais qualidade.

Entrevista realizada por Renata Bernardes, em São Paulo, no dia 12 cfe
maio de 2003.
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Ricardo You ng
"A indú stri a bras ileira tem se ca racteri za do p el a
insustent abilidade. Isso se manifesta na relação predatóri a com
o meio ambiente, num p adrão de concentração e loca lização
desequilibrado, na sua incap acidade de gerar empregos em
qu alidade e qu antidade p ara absorver a mão-de-obra qu e di ariamente chega ao m ercado de trabalho ... E um desenvo lvim ent o sustent ável depende fortem ent e da reorient ação nas
form as de produção desse setor, de form a a qu e se in corpo rem em suas atividades a qu estão ambient al e m elh o r dist ri buição d a renda geradas p or elas".
,Agenda 2 1 Brasileira- Resultado da Consulta Nacional, 2002.

Ricardo Young é empresário, graduado em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e pós-graduado em

administração geral pelo PDG/EXEC. É o principal executivo do Yá zigi
lnternexus e fundador da Associação Brasileira de Franchising -ABF
É, também, coordenador do World Business Academy; presidente do conselho deliberativo do Instituto Ethos; coordenador nacional
do Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE); fundador e
conselheiro da Transparência Brasil e do Instituto Akatu pelo Consumo Consciente. É membro ativo de diversas ONGs e do Conselho de
Desenvolvimento Económico e Social da Presidência da República. É
autor do livro Do Yázigi à lnternexus - Uma Viagem pelos 50 Anos de
uma Franquia Brasileira que se Tornou Global e co-autor de Quem
Está Escrevendo o Futuro.
Entrevistador (E.): Seria possível estabelecer uma fronteira entre consumo necessário e consumo supérfluo? Caso seja, como você
definiria cada um?
Ricardo Young (R.Y.) : Esta pergurta tem um componente
filosófico , porque o que é necessário para uns é supérfluo para
outros e vice-versa. As necessidades de consumo de um monge tibetano muito provavelmente se limitam a um con sum o
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absolutame nte trivial, enquanto que um adolescente exposto à
mídi a acha absolutamente indispensável ter o ultimo modelo
de um determinado tênis. Acho, então, que não existe esta fronteira entre o que é supérfluo e o que é necessário, o que existe
é o co nsumo que traz decorrências predatórias e ruins para o
meio ambiente e para o co nsumidor e aquele que não traz.
Não importa que o consumo seja supérfluo, se for d e alguma
coisa que não faz mal às pessoas ou à natureza. Mesm o um
co nsumo necessário, se for de bens ou produtos noc ivo s à saúd e e ao m eio ambiente, é um consumo ruim, insalubre. Eu não
class ifi car ia como consumo supérfluo e co nsum o necessário
porq ue é muito mais uma qu es tão de cons umo sa udáve l versus
co nsumo predatório.
Neste co ntexto, evidentemente, a tendência é se chamar de
consumo saudável todo aquele que esteja n o co n texto da
sustentabilidade -o consumo de bens e serviços qu e não fazem
mal às pessoas e, ao mesmo tempo, não causam danos ao meio
ambiente; isto é, aqueles bens cujos componentes retirados da
natureza possam ser reciclados nesta mesma natureza ou que, neste
mesmo processo produtivo, gerem o mínim o de resíduo. já o consumo predatório é exatamente o inverso.
Há 20 ou 30 anos, não havia a consciência d e que o mundo era
finito, de que os recursos naturais acabariam, ou de que a quantidad e de lixo produzido pelas sociedades industriais seria de tal ordem
que poderia tornar-se uma ameaça à vida não só do ser humano,
mas dé ecossistemas inteiros. Esta mudança de percepção recoloca a
questão do consumo e, portanto, faz com que se busquem bens e
serviços saudáveis ou de um modelo de consumo sustentável que
está na base da própri a condição da reprodu ção econô mica e social
do nosso modelo de sociedade.

A Politização do Consumo
E.: Que relação existe entre o co nsum o consciente e o consumo sustentável? O consumo consciente seria uma forma de se che gar ao co nsumo sustentável?
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R.Y.: O consumo consciente não é necessariamente sustentável,
embora todo o consumo sustentável seja consciente. O consumo consciente é a politização do consumo, é a consciência que o consumidor
tem de que o ato de consumir tem poder - não só o poder de dissuadir o varejista e o produtor de qual é o melhor produto a ser vendido
ou fabricado, mas o de convencer o varejista e o produtor daquilo que
o consumidor repudia ou rejeita.
Se uma empresa polui , uma das formas de puni-l a é não consumir os seus produtos. E vimos, recentemente, na guerra do Iraque, a
queda de 17% nas vendas de Coca-Cola e a queda nas vendas do
McDonald 's porque as pessoas manifestaram sua posição através do
ato de consumir não comprando produtos que, para elas, simbolizam os Estados Unidos.
O consumo consciente, portanto, é um ato político, tem um
poder simbólico e é, cada vez mais, uma expressão do avanço da
cidadania. Não necessariamente, porém, todo consumo consciente tem como objetivo a sustentabilidade. Eu diria, então, que a
questão da sustentabilidade é uma oitava maior do consumo conscien te que ainda está em estágio de evolução em relação a este.
E.: A pressão exercida por este movimento de consumo con sci ente está realmente gerando mudanças nas empresas e nos processos de produ ção?
R.Y.: Uma pesquisa que vem sendo realizada pelo Instituto
Ethos, anualmente, desde 2000, mostra que 25% dos consumidores estão dispostos a punir empresas que não são socialmente responsáveis e que 75% continuam indiferentes ou não estão dispostos a tal. Mas como nenhuma empresa, em sã consciência,
está disposta a abrir mão de 25% do seu mercado, considero este
número significativamente importante para influen ciar mudanças
de comportamento.
E.: Que itens compõem o conceito de responsabilidade social
nesta pesquisa? Responsabilidade em relação ao meio ambiente, em
relação à comunidade onde a empresa atua, e ao que mais?

R.Y.: A percepção da responsabilid ade socia l está mais ligada, é claro, a algumas questões d e con hec imento públi co
como as ações da empresa em relação ao meio amb iente, e m
relação aos co laboradores, ao trabalho infantil , ou à saúde dos
trabalhadores, enfim, questões às quais o co nsumidor é mais
sensível. Nesta mesma pesquisa, quand o se pergunta o que os
cons umidores mais valorizam nas empresas, esta valorização
se dá- nesta ordem - na relação da e mpresa com o seu consumidor, na relação da empresa com os seus co laboradores, e,
terceiro, na relação da empresa co m o meio ambiente, incluindo a co munidade .
E.: Esta valorização representaria um a evolução do comportamento do cons umidor brasileiro, que começa a fazer valer seus direitos individuais com os movimentos de defesa do co nsumidor e, agora- num outro patamar - passa a exigir responsabilidade social das
emp resas? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra?
R.Y.: Tem tudo a ver e o interessante e desafiador, hoje, é ver
este movimento sistêmico: ao mesmo tempo em que avança a cons ciência do cons umidor sobre seus direitos individu ais, a empresa
avança na busca da qualidade; o co nsumidor avança na direção da
consciê ncia em relação ao coletivo, a empresa avança no sentido da
responsabilidade social. Um processo di alético, on de se tem uma
espiral evolutiva na relação do consumidor com as empresas e das
empresas com a sociedade.
Esta espiral tem se acelerado nos últimos anos, principalmente
no Brasil , porque há um avanço da cidadania, um avanço da democracia, um avanço do acesso aos meios de com unicação que vêm
mostrando, cada vez mais, o lado sombrio deste modelo, seja pela
co nce ntração de renda, seja pelo consumo perdul ário, seja pela produção predatória. Isto tem convocado não só as .empresas a uma
participação bem maior no processo de melhoria e transformação
deste quadro, mas também a sociedade civil organizada da qual fazem parte as entidades que promovem os direitos do cons umidor e
o consumo consciente.

46

Responsabilidade Social e Marketing Institucional
E.: De modo geral, você acha que ao investir no social e no meio
ambiente o empresário está realm ente tomando consciência da sua
responsabilidade ou, para a maio ria deles, ainda é uma questão de
marketing institucional?

R.Y.: Toda empresa atua e reage em função do mercado, mas ao
atuar e reagir em função do mercado, também incorpora uma série
de práticas que, ao se mostrarem benéfi cas, produtivas, seja do ponto de vista institucional da marca, da relação da empresa co m os seus
acionistas, da relação da empresa co m os seus co nsumidores, colaborad ores etc., reforçam estas práticas.
A em presa começa, portanto, a incorporar tais práti cas como
valores no seu próprio código genético, na sua própria cu ltura em presarial e, num segundo momento, sua atuação é mais pró-ativa, de
acordo com esta cultura empresarial. É claro que não abstraio a importân cia do acionista, do executivo principal no desenvolvimento
desta cultura e, por outro lado, não podemos achar que apenas uma
motivação moral ou ética é suficiente para fazer com que as empresas se envolvam com responsabilidade social. A boa notícia é que, ao
se envolverem com responsabilidade social, elas passam a incorporar estes valores e ter uma prática cada vez mais responsável.
Como já disse, são múltiplas variáveis que atuam simultaneamente, mostrando que a responsabilidade social é boa para a sociedad e, mas também é boa para a empresa, boa para os colaboradores
e boa para os acionistas. E, na medida em que esta práti ca é reforçada, entra-se numa espiral virtuosa.
Tenho sempre dito, em palestras do Ethos, que a gestão socialmente responsável é um outro paradigma de gestão empresarial,
porqu e a gestão tradicional levava em co nta apenas a otimização dos
lucros, o interesses dos acionistas, a legalidade na relação co m os
colaboradores e a legalidade na relação com os clientes . A empresa
socialmente responsável, ao contrário, incorpora à sua estratégia,
desde o início, estes diversos públicos que fazem parte da sua atuação. E, ao co nceber uma estratégia de expansão, leva em considera-

ção o que isto vai trazer de resultado para a empresa, para os colaboradores, para o meio ambiente, para aquela comunidade específica,
para o acionista, para a mídia e, eventualmente, para o governo.
Só então a decisão é tomada, e isto é tão sério que, aos poucos, as
empresas começam a expressar esta visão mais integrada no próprio
balanço social, que deixa de ser um balanço financeiro e passa a ser
revelador de todas as dimensões de atuação da empresa no mercado.
E.: A responsabilidade social passa, então, a ser inco rporad a à
estrutura da empresa como desempen ho económico?
R.Y.: Exatamente, o que pressupõe um outro tipo de gestão, uma
outra dimensão de liderança, uma outra dimensão de gestão de recursos, uma outra relação co m os co laboradores e assim por diante.
Estive recentemente em Portugal e nos Estados Unidos, em companhia de Robert Levering, que é o presidente da Great Places to Work
lnstitute, uma organização que premia os melhores lugares para se
trabalhar e que, no Brasil, é representada pelo José Tolovi, da revista
Exame. Ele me disse que nos mais de 30 países on de estão presentes,
o que determina a qualidade do local de trabalho é o grau de confiança que se estabelece entre a empresa e os seus colaboradores e
vice-versa: quanto maior a relação de confiança, melhor o ambiente
de trabalho e melhores são as condições que aquela empresa tem
para enfrentar dificuldades.
Não era assim antes quando, sentados nos bancos escolares,
aprendíamos que as organizações têm que maximizar lucros, que a
relação hierárqui ca é fundamental, que as relações são profissionais,
que cada um tem que cumprir com a sua obrigação etc.
Hoje, se tem uma abordagem muito mais inclusiva do ponto
de vista dos colaboradores e do próprio cliente na estratégia de
gestão e, ao mesmo tempo, muito mais sistêmica na inserção da
empresa no mercado, embora sejam poucas as pessoas preparadas para este tipo de gestão.
Estamos vivendo, então, um período de transi ção muito interessante, porque temos uma nova proposta de gestão empresarial ainda
sem os instrumentos necessários para efetivá-la.
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A Sociedade Planetária
E.: A responsabilidade social das empresas é um aperfeiçoamento do modelo de gestão capitalista ou é um sinal do seu declínio,
uma evidência do pós-industrialismo? Em que mom ento você acha
que houve esta percepção da necessidade de se mudar o modelo de
gestão empresarial?

R.Y.: Penso que esta percepção surgiu a partir do momento em
que o ser humano começou a se perceber como habitante de um
planeta cujos recursos naturais são finitos. Da perspectiva de quem
está no início do século XXI, talvez se perca um pouco a memória do
que foi a primeira vez que o homem foi à Lua, quando de lá os
astronautas olharam a Terra e exclamaram: "Ela é azul e frágil!", e
fizeram aquela famosa foto do Planeta Terra. Antes disto, nunca havíamos tido a percepção de nós mesmos vistos do espaço, de um planeta indivisível, com recursos limitados.
Foi esta percepção, entretanto, que desencadeou e deu dimensão global ao movimento ambientalista, nas décadas de 1960 e 1970.
Foi neste momento que começou a despertar no ser humano a consciência de que os modelos de consumo, de produção e de distribuição predatórios, concentradores de renda e excludentes não têm
como sobreviver no longo prazo. Ao mesmo tempo, a humanidade
cresce exponencialmente- e estamos falando da duplicação dos habitantes do planeta a cada 50 anos -o que significa uma demanda e
uma pressão sobre os recursos do Planeta infinitamente maiores.
Assim, e aos poucos, esta consciência, que era monopólio das
vanguardas, das lideranças, das cabeças mais esclarecidas, passa a
ser senso comum. Quando se passa pela ameaça de um apagão,
co mo em 2001, a população como um todo passa a perceber que a
água pode ser finita, que pode haver uma crise de abastecimento,
que a energia não cai do céu. E as mudanças são tão significativas
que, agora, as empresas de energia estão em crise porque caiu efetivamente o consumo de energia elétrica. E não caiu apenas porque
aumentou o preço, mas porque houve um avanço irreversível da
consciência em relação a esta questão.
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E.: As décadas de 1960 e 1970 assistiram ao nascimento do
movimento ambientalista e a de 1980 marcou o crescimento dos
movimentos sociais e ambiental em nível mundial. Pode-se considerar a década de 1990 como um marco da entrada do mundo empresarial neste cenário? Como foi o início deste movimento?
R.Y.: Antes de chegar neste ponto, não podemos esquecer o fato de
que, pela primeira vez, na década de 1990, criou-se uma sociedade
civil global com o advento da internet. já havia mecanismos de comunicação via satélite nas década de 1970 e 1980, mas jamais com a difusão
democrática destes meios como a internet acabou possibilitando.
O que aconteceu, então, foi que a informação, a comunicação e
os movimentos deixaram de ser iniciativas dos grupos organizados
para começar a criar uma sociedade civil planetária e horizontal. Tomando novamente a guerra do Iraque como exemplo, no dia 15 de
março de 2003 houve uma convocação em escala planetária e milhões e milhões de pessoas saíram às ruas para protestar contra a
guerra e a favor da paz.
Ora, este fenômeno, que é da década de 1990, fez com que informações sobre empresas, sobre pessoas, sobre governos transitassem
no mundo inteiro, numa velocidade imensa. E, conseqüentemente,
fez também com que as empresas estivessem muito mais atentas e
sensíveis à exposição global: quanto mais exposta globalmente, mais
cuidadosa.
As empresas tiveram que cuidar da própria imagem e quanto
mais cuidadosas e mais responsáveis estas multinacionais se tornam,
mais influenciam o comportamento empresarial, e assim por diante.
O grande debate na Europa, hoje, é como homogeneizar as práticas
e responsabilidades das empresas européias, levando em consideração as legislações dos diferentes países. E, ainda, como orientar estas
mesmas empresas quando elas atuam em países em desenvolvimento, independentemente das leis desses países adotarem as mesmas
práticas dos países centrais.
O fato da década de 1990 ter representado uma mudança do
eixo dinâmico da consciência empresarial foi, portanto, propiciado
pela internet e por seu impacto sobre o mercado financeiro, sobre as
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empresas e sobre tudo, enfim. E estamos falando de um fenômeno
que, segundo as pesquisas recentes sobre a internet, atinge apenas
1 O% da população brasileira, imagine quando chegar a 20, 30, 40%!
E.: Mas o Conselho Empresarial para o Desen volvimento Sustentável surgiu às vésperas da Rio-92, na era pré-internet, não foi?
R.Y.: Mas só adquiriu expressão mesmo com a internet, que começou em 94 e 95 na forma de BBS e, em 199 7, explodiu no Brasil.
No caso brasileiro, há uma nuance nesta questão de responsabilidade social que acho importante ressaltar. Vivemos sob uma ditadura
até 1985 e, durante todo este período, a agenda empresarial no Brasil era totalmente orientada pelo governo. Isto significa que as federações das indústrias e as organizações empresariais eram pautadas
pelo governo, os empresários não tinham nem uma ação, nem uma
intervenção independente na sociedade.
Isto só começou a mudar a partir de 1987/88 com a perspectiva
da primeira eleição di reta, que foi a do Collor, depois de todo aquele período obscuro e de todas as convulsões que o mundo vinha
vivendo co m a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética.
Foi quando, no Rio e em São Paulo, um grupo de empresários
começou a se movimentar e a criar uma agenda alternativa que não
passava pelas entidades oficiais de representação empresarial, nem
pelas estruturas sindicais existentes. Surgiram, então, movimentos como
o Viva Rio, e, em São Paulo foi criado o PNBE - pensamento nacional
das bases empresariais, e estes empresários começaram a estabelecer
um novo canal de diálogo e de discussão com o governo. Neste processo, não só a relação do empresariado com o governo politizou-se,
como mudou a sua própria percepção de liderança e de política.
A partir daí, passa-se a ter uma história totalmente nova de participação do empresariado brasileiro em questões, não vou nem dizer
políticas, mas sociais. Tem início, então, o engajamento dos empresários na questão do trabalho infantil - a Fundação Abrinq foi uma iniciativa pioneira - e, depois, sua crescente parceria com o terceiro setor
em iniciativas diversas, desde pára-governamentais, como a Comunidade Solidária, até as tipicamente empresariais, como o Instituto Ethos.

Esta dinâmica do empresariado brasileiro é peculiar porque tanto
o movimento de responsabilidade soci al dos Estados Unidos - capitaneado pelo Business for Social Responsability (BSR), entidade
de responsabilidade social corporativa, qu an to o da Europa- liderado pelo , Corporat e Social Responsability (CSR) - , não têm a
dim ensão de participação políti ca e de lid eran ça da sociedade ci vil
organizada que existe aq ui .

A Nova Utopia
E.: O diferen cial da experi ência brasileira seria, então, uma postura político-social do empresariado?

R.Y.: Sim, porque o empresariado nacional está vendo a questão
do desenvolvimento sustentável, do co nsu mo consciente e da responsabilidade social como movimentos com um grande potencial
de transformação da sociedade, coisa que o BSR ameri cano jamais
se arriscaria. Seu presidente, o Robert Dunn, fala em alto e bom tom
que a responsabilidade social é boa porque dá bons resultados para
a empresa. E pára aí. Já o CSR na Europa vai um pouco além, até o
nível regulatório, ou "como é que nós podemos fazer a responsabi lidade social trabalhar um pouquinho melhor com as políticas públicas, com a legislação". Jamais vêem isto, porém, como parte de um
movimento mais amplo da sociedade na direção do desenvolvimento sustentável o que, na minha opinião, é a nova utopia.
Porque o modelo econômico que sobrou foi mesmo o capitalismo,
mas este capitalismo que sobrou não serve porque gera a morte, exacerba o individualismo, privilegia o hedonismo sobre outros valores éticos,
morais, espirituais e, além de tudo, é excludente em termos sociais.
Pode-se até fazer uma analogia entre o capitalismo clássico e o cânce r:
precisa estar sempre em expansão para se sustentar e, ao se expandir,
vai criando a destruição - seja na forma orgânica, a destruiç.ão de tecidos e órgãos, seja na forma social, através da exclusão, da pobreza e de
outras seqüelas. Pode até ser um modelo eficiente, um modelo que faz
avançar ciências, que faz avançar consciências, a informação, o conhecimento cientifico, mas não é um modelo redentor que possa prometer
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qualquer tipo de qualidade de vida no longo prazo.
A nova utopia é, portanto, o desenvolvimento sustentável. Se é
que se pode definir uma coisa tão complexa com tão poucas palavras, desenvolvimento sustentável é aquele que se reproduz, mas de
forma não predatória, diferente de como o capitalismo tradicional se
reproduz. Este é o modelo que devemos buscar, porque traz todas as
vantagens do liberalismo económico, porque é favorável à livre iniciativa e à liberdade dos mercados, mas incorpora uma visão de solidariedade, de preservação, de respeito, uma visão de sustentabilidade
no longo prazo que o capitalismo do tipo liberal não incorpora.
E.: A situação brasileira é uma situação muito peculiar neste cenário porque, ao mesmo tempo que é preciso ter esta preocupação
com o consumo sustentável, há uma grande parcela da população
que tem pouco ou nenhum acesso ao consumo básico. E, apesar do
Brasil não ter chegado ao auge do capitalismo como os Estados Unidos e outros países, nós temos algumas de suas mazelas, como o
consumismo. Fazer com que esta sociedade, como um todo, pense
em um consumo consciente, em um consumo não predatório, em
um consumo que garanta os recursos naturais para as gerações futuras, não é algo paradoxal?
R.Y.: Este é o grande desafio. Mas eu tive uma experiência na
Índia que me marcou muito, quando visitei pequenas vilas e vi que a
família típica indiana era totalmente auto-suficiente: a vaca produz o
leite e o esterco, do esterco se constroem casas e tira-se o combustível,
e isto, aliado à agricultura de subsistência - que pode ser feita desde o
telhado da casa até qualquer pedacinho de terra disponível-, faz com
que as condições básicas daquelas famílias sejam atendidas. Se caísse
uma bomba nos Estados Unidos e outra bomba na Índia, no dia seguinte a Índia estaria funcionando e os Estados Unidos parariam. Além
disto, a pobreza na Índia produz uma carência dramática mas sem
violência: em vários lugares que eu passei as pessoas vinham aos montes pedir dinheiro, porém sem nenhum traço de ameaça.
Estou contando isto porque a pobreza e a ignorância são as maiores
ameaças ao meio ambiente, e quem estiver lutando pela sobrevivência
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fará qualquer coisa- derrubar a mata, poluir o rio e o que mais precisar
ser feito - para garanti-la. Entretanto, no caso da Índia, a pobreza não se
alia à ignorância no trato com a natureza, embora se possa dizer que há
ignorância em outros níveis, pois a relação de sobrevivência imediata é
feita com o mínimo depredação, com conhecimento.

O Panorama Brasileiro
E.: E o que acontece com o Brasil?

R.Y.: Durante muito tempo se acreditou num modelo de consumo que, além de excludente, elimina a própria condição das pessoas se relacionarem com o seu habitat e com sua origem. Um dos
aspectos que vejo com alegria no programa Fome Zero é a tentativa
de resgate da relação do homem com a terra, dando-lhe condições
para retomar uma atividade que garanta o mínimo para sua sobrevivência. Quando se começa a criar condições de geração de renda ou
mesmo de uma economia solidária num microssistema, começa também a se reconstruir naquele microssistema o mínimo de condições
para uma sobrevivência digna.
Mas o Brasil já está descobrindo, ou vai descobrir muito em breve, que este modelo de consumo que valeu para os países do hemisfério norte não é viável aqui, e vai ter que buscar outros padrões de
desenvolvimento económico, outros padrões de consumo. Acho que,
aos poucos, isto começa a sensibilizar as pessoas; estão surgindo
movimentos para simplificar o consumo, para promover o consumo
alternativo e as pessoas aceitam pagar mais pelos alimentos orgânicos em função de seus benefícios. Não é o mainstream, mas aos
poucos se começa a perceber que há um movimento nesta direção.
As empresas, também, estão se comunicando de forma diferente.
E.: A busca de um novo padrão de consumo deverá estar baseada
em um tripé: de um lado o consumidor, que pode exercer os seus direitos, fazer pressão, ser alertado ou educado para consumir produtos mais
saudáveis e ecologicamente mais sustentáveis; do outro, estão as empresas que também estão começando a se mobilizar, mas existe ainda
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um terceiro elemento que é o governo, as políticas públicas. Não se
consegue mudar este padrão se estes três componentes não estiverem
afinados, não é? Em relação ao governo e às políticas públicas, o país
está apenas engatinhando nestes temas, não lhe parece?
R.Y.: Votei no Lula, embora não seja petista, e tenho que reconhecer que este é o primeiro governo em que a sociedade civil organizada se faz presente mesmo. Em cada um dos ministérios, principalmente os da área social, do meio ambiente, da saúde, encon tram-se líderes que até ontem estavam militando na sociedade civil e
hoje estão lá, faze ndo políticas públicas. Quando falo isto, sou mui to
combatido porque pode parecer que é cooptação do governo em
relação à sociedade civil - co isa que o terceiro setor odeia - , ou
pode parecer que ele está sendo oportunista por ter saltado para o
governo para implementar as suas políti cas.
Tudo isto é bobagem, e o fato político históri co, inédito e fascinante é que suas lideranças chegaram a uma posição de poder influenciar, efetivamente, as políticas governamentais, e isto é maravilhoso: o que se tem é o melhor da sociedade civil organizada com o
poder para implantar políticas públicas, co m um grau de avanço de
co nsciência como jamais se teve antes. Isto me entusiasma, e me
entusiasma para o bem e para o mal. Para o bem, pelas razões que
acabei de expor, e para o mal porque, evidentemente, governo não
é terceiro setor e tem limitações legais, funcionais e estruturais que
deixam qualquer líder do sociedade civil de cabelo branco.
E.: Lideranças do terceiro setor se tornarem governo parece animador, mas é preciso analisar o contexto. Você acha que a conjuntura económica mundial e a globalização permitem que se abra para o Brasil
esta perspectiva de um modelo alternativo, de um caminho diferente?
R.Y.: O neoliberal ismo apostou num tipo de globalização que
produziu muitas coisas desastrosas - e eu não vou dizer que tudo
que o neoliberalismo produziu foi ruim , pois acho que houve avanços, houve integração de mercados, houve fluxo de capitais, aplicação de poupanças internacionais de uma forma mais aberta. Só que
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os res ultados foram muito aquém do que se esperava, e quando o
Lula surge no cenário internacional e senta lá em Davas, vai aos dois
Fóruns - o económico e o social-, e fala com seus respectivos públicos, é porque o mundo espera que alguma coisa diferente aconteça.
Eu realmente acredito nisto, eu acho que os grandes economistas
e mesmo os investidores- e está ai o George Soros, com as suas declarações e até seu livro - estão esperando, ou vislumbrando, a necessidade de um outro caminho. Mesmo que seja um cam inho na direção
de um capitalismo que gere riqueza, desde que seja muito menos
excludente, muito menos agressivo à natureza. E o Brasil, por sua situação política, histórica e social, reúne hoje condições de ser um grande laboratório destas novas necessidades.
Veja só que coisa louca: de um lado, temos o ministro Antônio Pallocci,
com o Henrique Meireles- presidente do Banco Central - , fazendo mais
do que o FMI espera, e, de outro lado, uma ação social que mobiliza o
país numa dimensão que eu, aos 46 anos, a única coisa que me lembro
em minha vida inteira que tenha movimentado o país desta forma foi o
Ouro para o Bem do Brasil, em 1960. O governo, portanto, está conseguindo pautar o social numa dimensão e num grau de mobilização que
pode até parecer, inicialmente, uma coisa um pouco esquizofrênica, mas
não é. Ela é, sim, exatamente a decorrência da busca deste novo caminho.
Vai chegar um momento, diante do sucesso das ações sociais ou,
pelo menos, da mobilização das sociedades pelas ações sociais e devido à escassez dos recursos, em que a comunidade internacional será
chamada a dar sua contribuição, por exemplo, com a redução da taxa
de juros sobre a dívida externa. O fato é que se está buscando uma
agenda de desenvolvimento diferente, e este governo tem o mérito de
estar buscando - sem sabotar aquilo que é fundamental para a
interlocução com o capital internacional num outro tipo de agenda.
E.: O Brasil tem potencial para aumentar o consumo porque tem
população, território e capacidade industrial e tecnológica que lhe permitiriam aumentar a produção. A questão, então, seria orientar este
aumento da produção e da riqueza de forma a promover a inclusão e,
também, para que não seja predatório. Seriam estes os dois pontoschave deste modelo?
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R.Y.: Sim, trazendo para a execução deste modelo o melhor da
sociedade civil organizada na área ambiental, na área de saúde, na
questão agrária, e começa-se a ver que há uma interlocução diferente. A Marina Silva, atual ministra do Meio Ambiente, é um exemplo
vivo da militância do terceiro setor que está no governo: alguém que
vem da Amazônia, que foi forjada na luta dos seringueiros, que teve
como mestre e líder o Chico Mendes, que passou pelo envenenamento da garimpagem, virou senadora e hoje está no primeiro escalão do governo. Isto é diferente, isto é novo, e embora não signifique
que vamos ter um milagre, pois ninguém vai fazer milagre, é a imagem de um Brasil que começa a ser agendado por outra pauta, que
não é monocórdica nem imposta unilateralmente pelo capital internacional. Se este governo vai ceder ou não vai ceder, se vai ter sucesso ou se não vai ter sucesso eu não sei, mas um outro tipo de atitude
e de diálogo está em gestação na sociedade.

O Perfil do Novo Empresário
E.: Você que é fundador e está envolvido com o Instituto Ethos,
qual o perfil deste novo empresário, ou que perfil ele precisa ter para
ocupar os espaços requeridos pelo novo modelo de desenvolvimento que se busca?
R.Y.: Uma resposta detalhada daria uma dissertação de mestrado.
O que eu consigo observar é que não adianta se ganhar dinheiro e
viver em guetos, sair na rua com seguranças, carro blindado e viver
na expectativa de ter a sua família seqüestrada a qualquer momento.
Não adianta ser bem sucedido num país miserável, não adianta se
ter sucesso quando seu país é um fracasso. Vejo, então, este novo
empresário com uma outra consciência de cidadania: além de empresário, ele cobra de si e das suas ações uma outra decorrência e
uma outra conseqüência. Este é um ponto.
O segundo ponto é que o empresário talvez esteja hoje mais
consciente do que nunca de que as empresas têm um poder muito maior do que se imaginava. Acho que o grande responsável por
isto é o terceiro setor, que só pôde intervir em profundidade na

CoN>UMO, Rtos poN>AbilidAd to < M ERcAdo

57

sociedade graças a poupanças e a recursos gerados pelas empresas, seja na forma de fundações, ou como empresas mesmo. Esta
relação entre terceiro setor e empresariado deu uma outra dimensão à imagem da empresa, que era totalmente espúria; deu
ao empresariado a consciência de que aquilo que ele faz com os
recursos da empresa, representa uma diferença substancial; deu
ao empresário a consciência do poder que ele tem de intervir e
contribuir para a transformação da sociedade; deu-lhe, enfim, uma
consciência política que ele não tinha antes.
E.: já existe no mercado este novo perfil de empresário, ou
você acha que estes ingredientes ainda estão sendo passados para
uma nova geração?
R.Y.: Eu acho que tudo está acontecendo muito rápido: há três
anos se contava nos dedos de uma mão o número de cursos de pósgraduação que discutiam a questão da responsabilidade social empresarial, numa época em que .já havia alguns cursos de gestão de
terceiro setor, como o da Fundação Getúlio Vargas, o que já era um
avanço. Hoje, já existem faculdades e escolas expressivas pautando
a responsabilidade social em cursos de pós-graduação e na própria
graduação e, ao mesmo tempo, movimentos de vanguarda na formação do pequeno empresário, como a Endeavor, que vem estimulando a formação de empreendedores com este tipo de consciência.
Há também o movimento das empresas-júnior no qual se está
discutindo a questão da solidariedade e da cidadania. A coisa está se
difundindo com muita rapidez, apesar dos movimentos estarem
bastante adiante da estruturação de programas e cursos, pois a educação está sempre na retaguarda dos avanços da sociedade.
Mesmo assim, a demanda que o Instituto Ethos tem, atualmente,
para participar de eventos e palestras em universidades é tão grande
que é simplesmente impossível de se atender.
E.: Quantas empresas são, hoje, associadas ao Instituto Ethos?
R.Y.: Atualmente, 780 empresas.
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E.: Que percentual do PIB nacional estas empresas representam ?
R.Y.: Não dá para fazer este cálculo porque elas estão em cadeia e, na verdade, o faturamento de uma inclui o faturamento da
outra e tal. Mas eu diria que representam mais ou menos 20% do
PIB, se pegássemos o faturamento isolado de cada uma delas e fizéssemos o somatório.
E.: Você poderia citar alguma mudança de postura empresarial que
tenha ocorrido em função do traba lho que o Ethos vem realizando?

R.Y.: Várias. Grandes grupos de varejo, como Carrefour e o Pão de
Açúcar por exemplo, engajaram-se na prática da reciclagem , transformada, aliás, em política pública, com o novo projeto de resíduos sólidos.
Houve, também, avanços extraordinários na relação com os colaboradores. Os indicadores do Ethos se tornaram quase que um instrumento de
auto-avaliação gerencial das empresas, trazendo mudanças significativas
no ambiente de trabalho. A organização Great Places to Work lnstitute,
que premia os melhores lugares para se trabalhar, tem mostrado este avanço,
assim como a Bolsa de Nova Iorque e o novo mercado da Bolsa de Valores
de São Paulo, que só tem empresas de boa governança cuja performance
é superior às empresas médias, repetindo a experiência do Sustainability
Index da Dow jones. j á é possível ver que existe realmente um movimento de eficiência e de competência nesta direção.
E.: Os fundos de investimentos com papéis de empresas socialmente responsáveis já representam um volume sign ificativo das Bolsas?

R.Y.: Étudo muito novo ainda. O Ethical Fund-o Fundo do Banco Real,
por exemplo, tem pouco mais de um ano. Mais importantes que os fundos
de investimento, entretanto, são os novos parâmetros que estão orientando
os fundos de previdência no sentido de só investir em empresas socialmente responsáveis. É algo que não foi provocado pelo Ethos, mas que está
sendo ajudado poreleequetambém começou há pouco tempo. A Previ
é que vem liderando isto, e quando o capital financeiro começa a
valorizar estas questões é porque alguma coisa nova vai acontecer.

E.: Do ponto de vista do consumidor, você acha que já existe
informação suficiente para ele saber que empresas são socialmente
responsáveis ou ainda faltam elementos para isso?

R.Y.: Falta m, claro, e por várias razões: primeiro, porque embora
a mídia esteja ampliando significativamente seus espaços para esta
opção, isto ainda é muito incipiente; segundo, porque não existem
entidades que dêem este tipo de certificação. Por último, porque
não existem parâmetros de ce rtifi cação que possam ser usados.
já temos a série ISO, que são meca nismos ainda pouco aplicados
e, portanto, sua visibilidade para o público não é grande. O selo
verde dos alimentos orgânicos, porém, já influencia o co nsumo e,
hoje, as pessoas que querem consumir estes produtos verificam antes se estão ce rtificados. Estes procedimentos aj udam e orientam o
consum idor a tomar decisões mais conscientes.

Preço Final e Custos Sociais
E.: O produto chamado alternativo, entretanto, ainda custa mais
caro para o consumidor do que um produto convencional. O que é
preciso ser feito para modificar esta te ndência?

R.Y.: Ele não é mais ca ro, apenas não oculta os seus custos sociais, e acho que é preciso fazer esta diferenciação. Um CD pirata
custa mais barato do que um CD normal , que inclui custos sociais,
ao menos parcialmente. No caso do CD pirata estes custos acabam
sendo pagos na forma da sonegação, do crime orga nizado, dos custos de segurança, das prisões. Temos, portanto, que tomar muito
cuidado com isto.
No caso dos alimentos orgânicos, eles são mais caros porque seu
custo inclui o custo da manutenção da qualidade do solo, do emprego de mão-de-obra de forma co rreta, de uma série de custos, enfim,
que efetivamente existem. O tomate orgânico, por exemplo, custa o
dobro do tomate normal, mas outro dia saiu uma pesquisa, creio que
do ldec, mostrando o índice de envenenamento dos vegetais por
agrotóxico, e o tomate é ca mpeão, com 70%.
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O custo de consumir um produto com esta quantidad e de
agrotóxico traz embutidas questões relacionadas à fertilidade da terra, despesas com saúde e, ao colocarem-se tais custos em cadeia, vêse que o produto é efetivamente mais caro. Este tipo de esclarecimento precisa ser feito, pois o ditado popular - o barato sai caro neste caso não pode ser mais verdadeiro. Não estou dizendo que o
produto orgânico não precisa ser competitivo e ganhar escala: precisa tudo isto, mas enquanto não esconder os custos reais de sua produção estará prestando um serviço, e não um desserviço, ao repassálos para o co nsumidor.
Uma preocupação que tenho em relação ao atual governo, é
que há uma fascinação pelo agribusiness, que tem oculto um custo
terrível na forma de concentração de renda, na forma de exclusão do
pequeno agricultor da sociedade, na forma de esgotamento dos recursos de fertilidade da terra. Como estes custos não estão espelhados
no preço, todo mundo fica batendo palma porque se co nsegue exportar mais grãos. Para onde vão os custos sociais e ambientais disto?
Voltam para nós, na forma de impostos, de pobreza, de exclusão, de
insegurança etc. etc.
E.: Para que haja efetivamente competitividade, há necessidade
de uma atuação mais concreta do poder público, e alguns dos seus
instrumentos são económicos: seria possível usar a tributação, por
exemplo, para estimular produtos de menor impacto negativo no
campo ambiental? Nos parece que estes temas não estão na agenda
dos círculos de decisão, e, quando estão, entram como se fossem
periféricos e pouco importantes. O que a sociedade tem que fazer
para mudar este quadro?
R.Y.: Somos, ainda, muito desorganizados neste aspecto. O movimento em prol da agricultura orgânica, por exemplo, está pouco
articulado politicamente, até porque, economicamente, ainda tem
pouca expressão. Este é um lado, mas existe outro, que é o fato de
estar havendo um avanço substancial destes segmentos. Acho, então, que não há uma fórmula mágica, apenas a de criar condições
de mobilização, de participação política direta e de aproveitar o
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espaço que este governo tem junto à sociedade civil organizada .
Porque, como já falamos, a ministra do meio ambiente é uma líder
do movimento ambiental; quem está hoje no Ministério da Agricultura é o Roberto Rodrigues, que muitos consideram um representante do agribusiness mas não é; ele é um indivíduo que tem uma
visão sobre a questão agrária em que existem espaços de influência
e quer trabalhar nestes espaços para avançar. Governo é sempre
retaguarda, e está sempre a reboque da sociedade. Quanto mais
organizada estiver a sociedade, melhores são suas condições de
influenciar políticas públicas. Os operadores do governo - seja deste
governo, do anterior, ou do futuro - além de serem por definição
mentes burocráticas, estão lidando com as mais diversas injunções .
É assim que funciona o governo .

Estratégia de Massa para Interesses Difusos
E.: A sociedade brasileira tem se organizado melhor em torno
dos interesses corporativos do que dos interesses difusos. Em relação à saúde, por exemplo, há estudos mostrando que a maior causa de câncer de mama são os pesticidas, e que a polui ção do ar das
cidades co mprovadamente trazem um grande malefício à saúde.
Nos Estados Unidos, as mulheres que tiveram câncer de mama se
organizaram para pressionar o Congresso. Com base em sua experiência, você acha que haveria espaço no Brasil para uma ONG
que tratasse de temas como este? Como a sociedade brasileira poderia se organizar melhor em torno destes interesses, que são nitidamente difusos?

R.Y.: O que tenho visto é uma enorme incompetência, e não
estou falando em incompetência no sentido pejorativo ou critico,
mas sim co mo falta de conhecimento na organização das questões
sociais no Brasil - e nisto temos muito a aprender com os nossos
irmãos da América do Norte. Quando se tem uma causa, ela deve
ser organizada da forma mais profissional possível e, quando digo
profissional, é no sentido de que deve implicar uma estrutura e um a
gestão que busquem conseqüência.
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Quando o Instituto Ethos fo i fund ado e co loco u a questão
da responsabilidade socia l, por exe mpl o, criou-se, ao mesmo
te mpo, uma red e d e ce ntenas d e jorn alistas para os quais foi
realizada uma série de palestras em tod o o país a respeito da
qu estão, cr iou-se o Prêmio Etho s d e jorn alism o, q ue permitiu
uma interlocução com a mídia , cri o u-se o Prêmio Ethos Valor
para a com unidade acadêmica. Ao lançar um objeto de
mobilização social, portanto, o Ethos mobilizou os formadores
de opi n ião, os produto res culturais e científicos e isto, evidentemente, ampliou muito as bases o u, pelo menos, fe rtilizou o campo para que a consciência da res pons abilidade social crescesse
e se acelerasse .
Quando falamos d es tas outras qu es tões, esta m os fala nd o de
ONCs qu e têm muitas vezes um a atitud e excess iva m ente pragmática, mas que se qui se rem mudar qualquer co isa no Bras il precisa m ser capazes de estrutura r movim entos. Para se estruturarem
movimentos, porém , é preciso ter uma estratégia de massa, e para
ter uma estratégia de m assa é necessá rio tra ba lh ar com os
inte rlocu tores adequados. O que acontece, na maioria das vezes,
é qu e as ONC s não têm esta ca pacid ad e, qu e não é marketing,
de cata pul ta r um a questão di fusa em movim ento nacio nal como
fizeram, por exe mplo, a Fundação Abrinq em rel ação ao t rabalho
infantil e a Campanha co ntra a Fome, do Betinho, no lbase .
Ao definir um objeto de luta ou de transfo rmação social, portan to, é preciso ter primeiro esta visão de massa, e digo isto o tempo
todo no Instituto Akatu, cuja pro posta é promover o co nsumo consciente: não adianta só ficar discutindo a qu estão entre cabeças
iluminadas, porque cons umo co nsciente é uma co isa de massa,
como tão bem mostrou o boicote a produtos ameri ca nos durante
a G uerra do Iraque. A mesm a co isa se aplica à qu estão d o meio
ambiente, da saúde, d as drogas e a outras qu estões difusas.
São temas que precisam ser tratados d e forma profissional,
pre cisam se r conce bidos co mo movim ento, têm que adqu irir uma
dimensão de m assa para, aí sim, co m eçare m a arrasta r institui ções, a opinião pública, a mídia e cri ar massa crítica para poder
influenciar polít icas governamentais.

E.: Você citou a Abrinq, cujo foco é o trabalho infantil, e o
Ethos, que promove a responsabilidade corporativa, dois temas
muito importantes no panorama internacional , mas há temas mais
difusos, co mo o clima e a água, que não estão na agenda do Ethos
nem da Abrinq e precisam ser incorporados. Qual seria a melhor
estratégia: incorporá-los a agendas já existentes ou, eventualmente, criar organizações focadas neles?
R.Y.: Não acho que estas lutas sejam objeto das ONGs já existentes. São lutas que estão esperando a aglutinação necessária, o movimento social necessário, a massa critica social necessária para se
co rporificar e adquirir força .
A questão dos pesticidas, por exemplo, tem, na minha opinião, a
mesma conotação que o combate às drogas: pode-se coibir o tráfico
e aumentar a força policial, mas isto não vai acabar com a droga,
porque o que vai acabar com ela é a diminuição do consumo: tornar
o consumo uma situação tão insustentável sob o ponto de vista ético,
moral e da saúde que a faita de procura é que vai fazer com que o
tráfico deixe de ser um bom negócio além, evidentemente, de outras
medidas ligadas à lavagem de dinheiro etc. Enquanto houver um
consu midor, porém, a coisa não vai acabar.
O mesmo se aplica aos pesticidas: enquanto houver consumidores que estejam sendo enganados, que estejam sendo levados a erros
e que continuem comprando produtos com pesticidas, não se vai avançar nestas questões. Mas à medida que se avançar criando condições,
por exemplo, para que os produtos que usam pesticidas sejam identificados como tal, se estará trabalhando do lado do consumidor e criando a massa critica necessária para neutralizar a força económica dos
produtores de pesticida e a própria questão da ignorância.
E.: Em relação ao tema de consumo sustentável, você diria então
que há um déficit de massa crítica no Brasil?
R.Y.: Claro que há e, já que existe este déficit, podemos pensar
em qual seria a forma mais eficaz para que esta massa critica se constituísse. Há dois caminhos, o primeiro tendo o governo como indutor,
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o que é muito difícil mas pode até ser viável, pois estamos vendo o
programa Fome Zero e não há dúvida que a indução do governo
pode ser fortíssima, como está sendo em relação à fome. A outra
alternativa é o movimento de massa, mas como é que se transforma
a questão do consumo consciente em movimento de massa? Em
cima de um mote eficaz, que fale a todo mundo, que esteja no
cotidiano da vida das pessoas, que seja simples o suficiente para
que as pessoas reconheçam como verdade e se disponham a se
mobilizar em torno disto.
Para se fazer isto é preciso competência e as ONGs, graças a
Deus, estão mudando, perdendo aquela visão romântica de que fazendo o seu projeto e crescendo aos poucos iriam, um dia, conseguir criar massa crítica. Algumas até conseguiram, mas vivemos um
tempo que, para conseguir influenciar políticas públicas na dimensão e rapidez necessárias, é preciso outras estratégias de aglutinação
e de gestão de movimentos. Se este movimento vai ter apoio econômico, vai depender de como for colocado . Na luta contra os
transgênicos, por exemplo, tem-se que identificar entre os inimigos
os aliados estratégicos, que não são apenas as massas, mas também
aqueles de onde podem vir os recursos .

Entrevista realizada por Renata Bernardes e Fabio Feldmann, em São
Paulo, no dia 12 de maio de 2003.

Helio Mattar
"Em face da globalização econômica e das profundas
mudanças na organização da produção que o mundo passa hoje, a estrutura produtiva brasileira encontra-se em
momento crucial para a definição de seu futuro, tanto do
ponto de vista estritamente econômico, como em relação
a sua articulação com outras esferas da sociedade ".
Agenda 21 Brasileira- Resultado da Consu lta Nacional

Helio Mattar é formado em engenharia de produção pela Escola
Politécnica da USP e PhD em engenharia industrial pela Universidade
de Stanford. Foi um dos fundadores do Instituto Akatu pelo Consumo Consciente, do qual é também diretor presidente. É, ainda, diretor presidente da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do
Adolescente. Foi um dos fundadores do Pensamento Nacional das
Bases Empresariais (PNBE) e do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, no qual permanece como membro do conselho
diretor. Trabalhou como executivo, durante 22 anos, em empresas
nacionais e multinacionais, assim como em seus próprios negócios.
Foi secretário de desenvolvimento da produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Entrevistador ( E.): Fale um pouco de sua trajetória profissional
e sobre como se deu o seu envolvimento com o terceiro setor.
Helio Mattar (H.M.): Depois de me formar como engenheiro
de produção e fazer mestrado e doutorado na área de engenharia
industrial, trabalhei muitos anos como pesquisador na área de economia industrial no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), onde
montei uma área para avaliar impactos econômicos, sociais e
ambientais de mudanças tecnológicas. Em seguida, fui para a iniciativa privada, trabalhando inicialmente como executivo em grupos
como a Cica, a Corporação Bonfiriori e, depois, na minha própria
empresa, o América, um grupo de restaurantes. Depois, voltei a ser
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executivo, primeiro de uma grande empresa brasileira - a Dako, e
depois de uma grande empresa multinacional, a General Electric.
Tenho, portanto, uma experiência muito ampla, que vai da área
acadêmica, passa pelo setor de indústria, de serviços, de pesquisa e
de comércio. Acho que o único setor em que não mexi foi o de
agricultura. Passei , ainda, dois anos no Ministério do Desenvolvimento
tratando de política industrial, comercial e de serviços, de modo que
tenho, também, experiência no setor público.
Estou envolvido co m o terceiro setor desde 1989, quando participei da criação do Pensamento Nacional das Bases EmpresariaisPNBE, e, depois, me envolvi no Conselho da Fundação Abrinq, que
tem como objetivo promover os direitos elementares de cidadania
das crianças e adolescentes, e na criação do Instituto Ethos.

O Atributo Que Faz a Diferença
E: Você é um dos fundadores e atual presidente do Instituto Akatu
pelo Consumo Consciente. Por que e para que se pensou em fundar
uma instituição como o Akatu?

H.M: Acho interessante colocar a origem da palavra akatu. É urna
palavra tupi composta pela letra "a", que significa 'semente' e 'mun do', ao mesmo tempo, e pela palavra katu, que significa ' bom' ou
'melhor'. Para aqueles que falam tu pi, o mundo é a floresta; a semente
contém o registro da árvore, que contém o registro da floresta e, portanto, contém o registro do mundo. Este significado é muito bonito,
porque o mundo é visto co mo algo que nasce e renasce continuamente e, para nascer e renascer, precisa ser acolhido, precisa ser cuidado.
Nós, no Akatu, vemos o ato de consumo como a semente que
gera o mundo onde vamos viver e que será um mundo melhor, se o
consumidor plantar uma boa semente que estamos tentando gerar
ao despertar a consciência individual no ato de consumo.
O Akatu nasce u dentro do Instituto Ethos, a partir da idéia de
que é preciso mudar os atributos de sucesso empresarial para que a
empresa efetivarnente se desenvolva como agente social. E, como
costumo dizer, ou o mercado reconhece e autoriza a responsabilida-

de social como um elemento fundam ental de diferenciação, ou a
empresa em algum momento reduz o seu esforço nesta direção.
O grande exemplo de passagem de atributos de su cesso na vida
empresarial é o am biental: há 15 anos, no Brasil, e há 20 e poucos
anos, nos Estados Unidos e na Europa, havia uma co nsciência ambiental
muito lim itada, tanto entre os consumidores como nas empresas. No
que diz respeito às empresas, se olharmos genericamente, é óbvio que
sempre existem casos po ntuais de exceção. Mas, como um todo, elas
só se mobiliza ram para uma proteção ambiental diferenciada - que
efetivamente leve em consideração as externalidades dos processos
produtivos sobre o meio ambiente- no momento em que, começando pelos cientistas, passando pelas ONCs e alcançando a mídia, a
questão ambiental chegou ao consumido r.
Quando chega ao consumidor, a questão do meio ambiente retorna
às empresas, com o consumidor dizendo - "eu não quero poluição, eu
quero preservação, eu quero conservação"-, enfim , enviando mensagens variadas, mas sempre na direção da proteção ambiental. Isto levou
uns 1O ou 12 anos, mas acabou sendo apropriado pelo mercado financeiro no momento em que Wall Street incorporou os relatórios de desempenho ambiental na sua análise de risco do preço das ações. Foi esta
a indicação de que o mercado havia se apropriado da questão. Caso
contrário, Wall Street não se importaria, pois o preço das ações não
flutuaria com os desastres ambientais causados por empresas.
E.: Este mesmo processo, imagino, aconteceu co m relação à responsabilidade social. ..
H.M.: Sim, porque as empresas ganharam um extraordinário
poder nesses últimos 20 anos, co m a privatização e a globalização, e
este poder é reconhecido e cob rado pelo mercado que diz: "Se vocês
têm tanto poder, é importante que tenham co rres pondente responsabilidade." Também porque isto enco ntra as emp resas num momen to de extraordinária exposição, dado que o desenvolvimento da
tecnologia da in formação leva, via comunicação de massa, internet e
telecomunicações, a um a extraord inária transparência e visibilidade.
E, ai nda, porque as em presas estão buscando um espaço de diferen-
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ciação que não estão mais encontrando no produto ou no servi ço,
no atendimento ao co nsumidor, na redução de custos ou na inovação. Mesmo na inovação, o espaço se reduz continuamente.
Como as empresas operam hoje num mercado muito
comoditizado, isto é, um mercado em que há dificuldade de diferenciação por preço e qualidade - a responsabilidade social é uma
oportunidade competitiva e, portanto, as empresas olham para este
atributo como um possível elemento diferenciador. É preciso, porém, que o consumidor e o investidor - que é um co nsumidor de
produtos financei ros - também olhem na mesma direção. Esta é a
razão da criação do Instituto Akatu.

Consumidor Consciente Tem Poder
E: Você falou da lógica prevalecente em uma das pontas, que é a
do setor produtivo, mas o Akatu trabalha mais com a outra ponta, a do
consumo. Na pesquisa que o lser (Instituto de Estudos da Religião) faz
desde 1992 - O que o brasileiro pensa sobre o meio ambiente e o
desenvolvimento sustentável - , o segmento empresarial tem sido sempre entrevistado e vem dizendo, desde 1997, que a grande conquista
promovida pelo ambientalismo foi a produção limpa. Isto é, até onde
a legislação ambiental conseguiu ter impacto sobre a produção, ela
conseguiu limpá-la, sucesso que é atribuído ao movimento ambiental.
Para ir além, no entanto, nós precisamos do eco-consumidor.

H.M.: Este é exatamente o objeto do trabalho do Akatu. Ao
analisar a questão, sobre qual a forma possível de expandir a responsabilidade social, nos deparamos com o consumidor e precisávamos entender em que espaço e com que valores ele estava operando no seu processo de co nsumo. Processo este entendido tanto
como o ato de compra quanto o de uso e descarte de produtos ou
serviços, incluindo, portanto, a escolha da empresa da qual o consumidor está comprando. A constatação a que chegamos através
de pesquisa - inicialmente de ca ráter qualitativo e, depois, também de caráter quantitativo -, foi de que o consumidor brasileiro
ainda é um cidadão que valoriza, no ato de compra, o preço e a

qualidade, fundamentalmente. Num segundo patamar, já bastante
importante, valorizado por 28% dos entrevistados, aparece o meio
ambiente, enquanto que o preço e a qualidade influenciam respectivamente 52 e 55% dos consumidores.
Este é um aspecto importante, porque não poderíamos falar sobre
responsabilidade social para um consumidor que não reconhecesse o
meio ambiente como um elemento do seu universo de escolha. Ao
levar a questão para um plano mais concreto, do cotidiano do consumidor, detectamos que para ele a consciência, no ato de consumo
consciente, estava relacionada, fundamentalmente, à energia elétrica
(obviamente em função do racionamento); à água, porque a questão
tem sido muito divulgada na mídia, com algumas regiões já enfrentando sérios problemas de abastecimento; e à reciclagem do lixo - não à
questão do lixo como um todo, mas à questão da reciclagem do lixo.
Nosso grande desafio é como fazer com que o consumidor saia
de onde está, com esta visão limitada de consumo não consciente,
para uma visão na qual, primeiro, ele se perceba com um fortíssimo
poder de transformar o mundo e a sociedade a partir do seu ato de
consumo; e segundo, que ele busque se informar e instrumentalizar
para que o seu ato de consumo se torne um ato de cidadania, levando em consideração seus impactos econõmicos, sociais e ambientais.
E.: Como fazer esta passagem?
H.M.: Decidimos trabalhar com três grandes bandeiras, definidas,
diria eu, em termos pouco precisos: a bandeira da sustentabilidade,
onde olhamos o ato de consumo de recursos naturais, de produtos e
de serviços; a segunda, a bandeira da responsabilidade social empresarial, onde olhamos a relação do consumidor com a empresa da qual
ele vai comprar produtos ou serviços; e, finalmente, o que nós chamamos de consciência das políticas públicas, onde o consumidor vai atuar junto ao poder público pressionando para que se criem condições
mais adequadas para o desenvolvimento do consumo consciente.
Se vamos trabalhar nestas três grandes áreas, e o consumidor
ainda está onde está - focado nas questões relacionadas à água, energia e lixo, para falar genericamente - , a pergunta a ser feita é a res-
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peito de co m o promover sua passagem para os estágios superiores
de consciência sobre o impacto e a transformação social gerados pelo
ato de consumo - não só dos recursos naturais, co m o também d e
produtos e serviços. Po is é aí qu e, necessa ri am ente, precisam os que
ele aja como cons umidor co nsciente, para promover a respo nsabilidade social empresarial e as políti cas públicas.
Desenvolvemos, então, três linhas às quais chamamos de pedagogias, voltadas pa ra visões bastante específicas do cotidiano do co nsumo, e que permitiriam mudar o comportamento do consumidor.

As Três Pedagogias
E.: Você poderia d escrevê -las para nós?
H.M.: Vou abrir um parêntese antes de falar d estas três pedagogias para dizer que, no Akatu, não acreditamos poder provocar mudanças de valores no co nsumidor adulto; o que pretendemos é con seguir mudanças d e comportamentos e de atitudes que só serão sustentadas ao longo do tempo se tiverem um forte respaldo social. Isto
também foi apontado pela pesquisa qual itativa.
Assim , damos tratamento diferenciado aos públi cos jovem e adul to. No caso do adulto, vemos que a mudança de comportamentos e
de atitudes precisa ser sustentada continuamente por um respaldo social que induza e fortaleça o ato do co nsumo co nsciente. j á co m jovem e a criança, trabal hamos na escola, para que neles ocorra efetivamente uma mudança de valores, dado serem pessoas ainda em form ação. Tanto num caso como no o utro, nosso trabalho se desenvolve
através das três pedagogias que mencionei anteriormente, que
correspondem à forma como o consumidor vê hoje sua posi ção e os
impactos de seu ato de cons umo.
A primeira questão a ser enfrentada é sobre o co nsum id or achar
que os problemas sociais e ambientais são mu ito grandes, senti ndo
q ue o problema não é co m ele e sim co m outro alguém, além de se
sentir impotente para reso lvê- los.
Neste caso, temos dois desafios: com o fazer o consum idor sentirse potente, e como fazer co m que ele perceba que o problema lhe diz

respeito diretamente. Na primeira pedagogia, que chamam os de "pedagogia da interdependência", tomamos a cadeia de impacto para
mostrar que o impacto ambiental ou social de qualquer ato de consumo, para qualquer que seja o consumidor, termina voltando para o
próprio consumidor, como num 'efeito bumerangue'. Pegamos, por
exemplo, a questão da água para um consumidor que mora na região
dos Jardins, aqui em São Paulo, e que vai dizer: "Eu entendi o problema da água, mas não é um problema meu porque, afinal de contas,
onde eu moro não falta água." Aí mostramos a ele, primeiro, que este
problema não está tão longe porque, mesmo na periferia de São Paulo, esta questão é grave; segundo, que a qualidade da água que ele
está consumindo não é tão boa. E se ele não perceber que a qualidade
da água não é boa, usamos outros dois caminhos: mostramos que se
ele desperdiçar muita água, em algum lugar ela vai faltar; deixando de
existir na periferia, levará crianças que não têm água ou que não têm a
água em boa condição a ficarem doentes, e, como conseqüência, a
precisar do sistema de saúde; este sistema de saúde demandará mais
recursos para poder atender a estas crianças e, ao demandar mais recursos, vai exigir mais impostos, que vão acabar caindo no bolso deste
mesmo consu midor que desperdiço u a água.
É possível pensar outras formas pel as quais este processo ocorre,
para mostrar ao consumidor, co m muita clareza, que é nele mesmo
que vai recair o impacto, mesmo que ele não tenha nenhuma generosidade neste mundo absolutamente individualista. Ele vai perce ber que o assunto lhe diz respeito e vai dizer: " Tudo bem, é comigo,
mas eu sou impotente, qualquer coisa que eu faça não vai fazer diferen ça." É o momento então de trabalhar a segunda pedagogia, que
chamamos de " pedagogi a do cotidiano". Nela analisamos diversos
atas de co nsu mo e mostramos que seus impactos, quando tomados
ao longo da vida do consumidor, da sua família ou de um pequeno
grupo de co nsumidores, represe ntam um volume significativo de
recursos do ponto de vista planetário.
Às vezes, é possível falar do indivídu o: se ao escovar os dentes,
uma pessoa mantiver fechad a a torneira, pode poupar entre 12 a
14 litros de água. Pensando em três escavações diárias, vamos ter
pelo menos 36 litros de água poupados. Ao longo de um mês, se -
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rão 1.080 litros; em 50 anos, 648 mil litros serão economizados.
Esta quantidade é suficiente para abastecer durante um mês as necessidades diárias de 144 pessoas (a 150 L /dia). Portanto, a pegada
ecológica de um indivíduo- e aqui estou falando de uma só pessoa
-é extremamente significativa.
E.: Ainda assim, o consumidor pode dizer: "Eu entendi que a
minha pegada ecológica é importante, faz diferença, mas se os outros não vão agir da mesma maneira que eu, nada vai ser resolvido."
H.M.: Neste caso, oferecemos a ele, então, um instrumento que
chamamos de "pedagogia da cidadania", usando o mesmo raciocínio tomado ao contrário: em vez de pegar um pequeno grupo durante uma vida inteira, tomamos um grupo muito grande, durante
um período curto de tempo. Por exemplo, se esta mesma ação fosse
adotada por um grupo de um milhão de pessoas durante um mês,
seria possível atender às necessidades de 240 mil pessoas pelo mesmo período. Com o uso destas três pedagogias, portanto, procuramos resolver a questão da impotência e da incapacidade que tem o
consumidor de se ver como parte do problema e da solução.
A questão seguinte foi definir com quem o Akatu iria trabalhar.
Deveria ser diretamente com o consumidor, com uma população
imensa e absolutamente variada, ou com multiplicadores que pudessem levar adiante a mensagem, as pedagogias e as informações
produzidas pelo Akatu? Ficou claro que o caminho dos multiplicadores
seria o único possível, não se podendo pensar em trabalhar diretamente os consum idores. E os multiplicadores, por sua vez, trabalham
pelo menos dois grandes públicos : de um lado, os adultos e, de outro, as crianças e os jovens. Para trabalhar com o público jovem e
infantil , o Akatu ca pacita o professor e cria materiais para serem usados em sala de aula de modo que este processo se desenvolva com a
aplicação das pedagogias às áreas de recursos naturais e de produtos
e serviços, ampliando-se então para a questão da responsabilidad e
social empresarial e das políticas públi cas.
E.: Multiplicadores são uma catego ria bastante ampla ...

H.M.: Privilegiamos duas grandes categorias : a primeira, de professores, porque têm ascendência num momento da vida do jovem e
da crian ça em que é possível transformar valores; a segunda, de lideranças comunitárias e formadores de opinião, porque podem não apenas co locar em marcha um processo de consumo consciente após serem capacitados e informados, como também alimentá-lo ao longo do
tempo, dando respaldo social para as ações de consumo consciente
de forma diferenciada em relação ao ato de consumo convencional.
O Akatu é muito recente, mas já ini ciamos estes trabalhos em
comunidades empresariais - não com as empresas, mas com seus
funcionários - buscando identificar um grupo que possa liderar o
processo pedagógico dentro da empresa e mobilizar os demais para
atas de consumo consciente. Nossa meta é que todos possam experim entar seu poder no ato de consumo, calculando impactos e verificando que isto pode fazer uma diferença imensa não só para a
própria empresa, porque há redução de custos, como também para
a sociedade e para o meio ambiente. Os líderes são escolhidos a
partir de um processo de seleção onde é fundamental o interesse
pela causa e a capacidade didática de passar adiante os conceitos e
práticas do consumo consciente, montando oficinas e trabalhando
nelas junto ao corpo de funcionários.

A Importância da Informação.
E.: Você explicou muito bem a dimensão ambiental do cons umo
consciente e do consumo sustentável, mas as pesquisas indicam que
fatores relacionados à saúde e à qualidade de vida infiuenciam mais que
os do nicho ambiental no ato de consumir menos e na escolha ou rejeição de determinados produtos. Que leitura você faz deste quadro?
H.M: O consumidor tem grande dificuldade no processo de escol ha e decisão sobre o co nsumo pois, mesm o que tenha co nsciência, falta a ele informação para que o mesmo seja praticado de maneira consciente e sustentável.

E.: Esta falta de informação deve-se à precari edade da rotulagem?
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H.M: A rotulagem pode ser um dos caminhos para a informação,
mas acreditamos também que a mídia tem um papel absolutamente
diferenciado neste processo. O fato de a saúde ser a principal área
de preocupação denota um comportamento "egoísta do consumidor
e apenas o coloca dentro da sociedade individualista e consumista
em que vivemos. Porém, mesmo que ele esteja preocupado fundamentalmente com a sua saúde, se não tiver uma informação mínima
sobre o que está co nsumindo, ele não vai ter a possibilidad e de colocar sua preocupação em prática. E as soluções para resolver as questões de informações para a saúde não são muito diferentes, provavelmente, das soluções para resolver outras questões, sejam de caráter ambiental, d e ca ráter social, ou de multiplicação do efeito das
ações de consumo sobre a responsabilidade social das empresas.
Neste sentido, nós até podemos estar falando de rotulagem , como a
que a Fundação Abrinq deu à empresa amiga da criança, considerando
a questão do trabalho infantil, ou a de eficiência de energia elétrica,
através do selo definido pelo Proce l1 ; ou, ainda, um selo de algum tipo
para o produto orgânico e o FSe para os produtos de madeira. São
maneiras razoavelmente eficazes de sinalizar para o consumidor que
existe uma característica na qual ele deve prestar atenção.
Mas além da dificuldade que terá o consumidor - caso venha a ser
inundado por rótulos - para perceber o que significam e selecioná-los,
existe uma outra, maior, que é levar o consumidor que está preocupado, na verdade, co m a água, com a energia e com a reciclagem do lixo
a preocupar-se com a sustentabilidade planetária. Épreciso fazer uma
passagem muito mais ampla no âmbito do movimento do consumidor.
A relação do co nsumidor com as empresas e com os produtos se
desenvolveu no bojo de um movimento de proteção dos direitos do
consumidor- que ocorreu nos últimos 12 a 13 anos no Brasil -, e esta-

1 Procel - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, criado pelo governo federa l, em 1985, para combater o desperdício de energia elétrica no p aís.
2 FSC - Forest Stewardship Council, organização internacional sem fins lucrativos, funda da em 1993 para apoiar o manejo ambientalmente apropriado, socialmente benéfico e
economica mente viável dos bosques do mundo, com sede na cidade de Oaxaca, México.

beleceu, basicamente, o direito e a prática do co nsumidor de reclamar
da qualidade, das especificações, da assistência técnica, mas de um ponto
de vista muito específico, que é a denúncia. Éuma relação onde a qualidade e o preço são os elementos principais, e onde o consumidor está
buscando a perfeição do produto ou do serviço. A relação que se estabelece é de exigência de perfeição por parte do consumidor em relação
à empresa, embora tenha uma limitação extraordinária como ato transformador, porque se fundamenta na reclamação e na denúncia, e faz
com que apenas um aspecto específico, tratado no mo mento específico
da reclamação ou denúncia, seja considerado.

Um Exercício de Identidade
E: Quem fala do meio ambiente e da qual idade de vida tem sempre um discurso normativo - deveríamos consumir menos e ser mais
éticos se almejamos um mundo melhor. Na sociedade de massas, entretanto, a dinâmica que vai prevalecer, ao que tudo indica, é a da
segmentação, e o que se terá são indivíduos escolhendo a maneira de
ser éticos e conscientes, através de diferentes estratégias de consumo.
Gente que vai consumir produtos por razões de saúde, outros por
razões ecológicas e assim por diante. O consumo consciente pressupõe que as pessoas façam estas interligações, ou as diferentes estratégias levariam ao consumo sustentável por diferentes caminhos?
H.M.: O co nsum o co nsciente pressupõe que vivemos numa
sociedade onde o exe rcício do consumo é um exercício de identidade: as pessoas ao co nsum ir estão exercitando sua identid ade de
algu ma maneira . Seja no se ntido do status, seja no sentido da saúde, seja no do meio ambiente, as pessoas identificam-se com um
grupo que tem características semelhantes às delas e do qual têm
orgulho de participar.
Se isto é verdade, e acho que em geral é, qualquer um dos grupos resultantes da segmentação- os cham ados segmentos do mercado- terá co mplexidade e, seja qual for o elemento de um deles que
se to me para trabalhar, estará se deixando de fora uma quantidade
enorme de outros elementos també m importantes no processo .
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Volto, então, a insistir no ponto anterior: quem foi formado pelos
direitos do consumidor, foi formado na busca da perfeição e vai ter
que fazer a passagem da perfeição para a imperfeição, mesmo que
esteja num segmento especifico de mercado. Digo da perfeição para a
imperfeição porque as empresas, dentro da complexidade resultante
das inúmeras relações tratadas na responsabilidade social empresarial,
deverão ser vistas com mais condescendência pelo consumidor, que
não poderá exigir perfeição em todas as relações empresariais.
O consumidor vai precisar entender que as empresas cometem
erros e acertos, e que se ele agir exclusivamente sobre os erros, as
empresas se limitarão a corrigi-los e a esperar que se defina o próximo erro para também corrigir. O consumidor terá que valorizar o
conjunto de acertos em relação ao conjunto de erros para equilibrar
este processo, e fazer a sua escolha identitária no segmento que lhe
interessa mais de perto- meio ambiente, saúde, comunidade, ou o
que seja- e levar adiante o processo de escolha com base mais acentuada neste segmento.
O que vejo no futuro, a longo prazo, é a ação conjunta dos vários
grupos de consumidores, nas suas várias identidades segmentadas, formando um grupo mais consolidado que termina por dar forma a um
mundo com características distintas do aluai. É isto que acho interessante: o consumidor vai praticar de maneira segmentada o seu consumo em relação a cada grupo de empresas; como este mesmo consumidor, porém, consome de tudo, em cada área de relação da empresa
- comunidade, funcionários, meio ambiente - haverá um grupo de
consumidores que ativamente vai aluar no sentido de valorizar aquelas empresas que se destacam em sua área de .maior interesse.
O mais provável é que esta complexidade de relações inerentes à responsabilidade social seja gradualmente incorporada pelas
empresas acumulando-se, com o tempo, áreas de diferenciação distintas . Explicando melhor: se num primeiro momento a área de
diferenciação foi o meio ambiente, hoje dificilmente uma empresa
pode dizer: "Olha como eu cuido do meio ambiente, você pode
me diferenciar por conta disso." Esta diferenciação está se pasteurizando, vai-se entrando em outros elementos e acumulando outras
relações num processo que, ao longo de dezenas de anos, consoli-

dará integradamente uma outra forma de consumir e uma outra
forma de produzir.
Acredito, como você, que neste primeiro momento a segmentação
é identitária; acho, porém, que gradualmente ela irá abordar o conjunto das relações até que, lá na frente, tenhamos todos os elementos integrados. O grande desafio, insisto, é o consumidor aprender a
lidar com a imperfeição na atuação das empresas, e, portanto, saber
lidar com a empresa de forma humanizada.

O Efeito Geracional
E.: Quando você fala "lá na frente", qual o tempo que você imagina necessário para uma significativa mudança de cultura no consumo de um país como o Brasil?
H.M.: Você sabe que esta é uma pergunta difícil de responder.
Imagino que, no mínimo, vamos precisar de duas a três gerações
para que as mudanças ocorram, efetivamente. Nossa geração é a da
sensibilização, e este é o grande resultado da Rio 92 e da Agenda 21.
Muitas pessoas criticam dizendo que não aconteceu muita coisa após
a Rio 92, mas é só olhar para o efeito que a transparência do mundo
traz para o consumidor e perceber que o consumidor, hoje, é extraordinariamente mais sensível às questões ambientais e sociais do que
era há dez anos .
Ora, se considerarmos o fato de que as pessoas estão vivendo
cada vez mais, três gerações estarão convivendo bastante intensamente, por um tempo relativamente longo. Na primeira, que é a
geração da sensibilização, isto se transforma em ação de uma maneira muito lenta; na segunda, começa-se a ter as ações de maneira
mais articulada, somadas à mudança de valores que se dá nesta segunda geração, que é jovem e, portanto, não é a que domina o que
está ocorrendo no mundo; a terceira geração é formada a partir de
novos valores da segunda geração e mais distante da primeira, tendo
efetivamente a possibilidade de tornar-se dominante e ser a geração
que, realmente, coloca tanto os padrões de produção quanto os valores de consumo em um outro nível de sustentabilidade.
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E.: Nesta lógica de raciocínio, você arriscaria um prognóstico de
uns 50 anos?
H.M.: As gerações estão se tornando um pouco mais longas - falava-se em gerações de 25 anos, mas já se começa a falar de 30, 35 anos,
o que aponta um horizonte de uns 70 anos para que uma mudança
significativa possa acontecer, de fato, nesta terceira geração.

Consumo e Classe Social
E.: Passando do plano da cultura para o plano da economia e para
o das disparidades sociais, como você analisa a questão do cons um o?
Não falo deste consumo elitizado, das pessoas bem informadas que
são capazes de ler um rótulo, de escolher e comprar um produto mais
saudável, porém mais caro, mas o da maioria da população, que só
pode comprar o que o mercado lhe impõe e o que a renda permite.
H.M.: junto a esta maioria menos informada, vejo a possibilidade de um efeito mais rápido e mais significativo da ação dos lideres
comunitários e dos formadores de opinião, por ser uma parcela da
população provavelmente menos desafiadora dos co nceitos e dos
princípios que norteiam uma proposta de mudança do modelo de
co nsumo e de produção. Embora seja difícil fazer uma afirmação
mais segu ra a este respeito, é possível também que estas pessoas,
devido a seu nível de ed ucação e sua capacidade de análise critica
mais baixos, estejam mais sujeitas, isto é, mais suscetíveis à influência dos formadores de opinião.
E. : Mas não são, também, mais vulneráveis à propaganda enganosa, ao marketing superficial?

H.M.: Estou dizendo que, se formos bem-sucedidos na promoção do co nsumo consciente e do consumo sustentável, com líderes
comunitários e formadores de opinião efetivamente "comprando" a
ca usa e trabalhando por ela, esta população se engajará mais facilmente nas propostas que estes multiplicadores lhe coloca rem do que

a população de nível mais alto, que é mais apegada a um sistema no
qual a sua própria identidade está ligada, de maneira umbili cal e
definitiva, ao ato de consumo. É no grupo das classes sócio-econômicas mais altas que o processo de consumo é devastador na formação do bem-estar identitário.
Já nas classes C, O e E, se, por um lado, as pessoas têm menos
possibilidade de aná lise crítica - o que é lamentáve l -, por outro, isto
facilita a ação dos líderes e dos formadores de opinião em relação ao
consumo, dado que o ato de consumo não pode justificar o seu sen tido de vida, até porque é muito limitado em função da baixa renda .
E.: O que me parece é justamente o contrário: as classes O e E não
têm acesso a esses produtos pertencentes ao que chamamos "n icho
do cons umo co nsciente" porque são mais caros, e também não têm
acesso à informação capaz de construir novos valores. Não vejo aí um
caminho para que possam aderir a um tipo de consumo sustentável. O
que ocorre é que há mobilidade nestas classes sociais e elas têm, para
efeito de consumo, uma dinâmica de mimetismo em relação ao que
as classes de poder aquisitivo mais alto consomem, mas ainda assim
existe a barreira do preço, a barreira da educação. Qual seria a estratégia do cons umo consciente para as classes com baixa renda ?
H.M.: Apesar de co ncordar com a sua análise, vou insistir que a
barreira da ed ucação as coloca mais à mercê de líderes e formadores
de opinião que, se efetivamente trabalharem pelo consumo consciente e pelo co nsumo sustentável, podem ser agentes transformadores da forma de consumir desses segmentos . Veja o exemplo das
comunidades religiosas evangélicas, onde os pastores têm enorme
ascendência sobre as pessoas na definição da forma de agir e de se
comportar. Eu os vejo co m a oportunidade de levar uma mensagem
diferenciada aos membros daquelas comunidades.
O mesmo ocorre co m as novelas, onde os autores incorporam
mensagens que são mais mim etizadas pelos segmentos da população com análise menos critica sobre aquilo que está sendo colocado,
enquanto que as classes A e B estão muito ligadas ao lipo de produto
que consomem como definidores de identidade e, por isto, me pa-
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rece, têm mais dificuldade para fazer essa passagem. É esta a distin ção que faço: os formadores de opinião e os líderes comunitários
terão menor possibilidade de promover um processo de mudança
junto às classes sociais A e B.
Por outro lado, é importante lembrar que estamos falando de um
processo de formação de consciência, e a grande contradição que
pode existir no que estou dizendo é o fato de que, se é consciência,
não se pode ter carneirinhos seguindo um líder.
No entanto, tenho a impressão de que, em parte, as mudanças
se darão também em função dos carneirinhos que seguem líderes
sem efetivamente desenvolver a consciência, mas a partir de mudanças de comportamentos provocadas por esses líderes; tais mudan ças
serão incorporadas como valor nas gerações seguintes, sem que seja
necessária a ação do líder para sustentá-lo. O processo de formação
de consciência levado à prática cotidiana do consumo se dá entre
gerações e não apenas dentro de uma mesma geração.
E.: E o que acontece com as classes A e B ?
H.M.: Quanto a estas classes, imagino que através do processo
de educação para o consumo seja possível formar uma massa crítica
de consciência que permita, gradualmente, que percebam a existência de uma cadeia de impactos que acabam retornando sobre quem
os provocou. As pedagogias da interdependência e do cotidiano
mostram que isto faz diferença na vida das pessoas, e que elas deveriam pensar nelas mesmas, nos seus filhos e netos. A pedagogia da
cidadania oferece instrumentos para se mobilizar mais pessoas nesse
sentido, mas é o tempo que vai dizer como isto se desenvolverá e se
de fato se processará na forma que neste momento estou descrevendo. É muito difícil ter segurança sobre este processo, considerando
as diferenças existentes nas várias classes sociais.
E.: Ao dizer que o primeiro trabalho junto ao consumidor é o de
conscientizá-lo sobre seus direitos, você está falando de um tipo de
instituição- as organizações de defesa do consumidor- que surgiram exatamente para isto. O que difere o Akatu destas instituições é

o fato de vocês não trabalharem com a denúncia, nem com análise
de produtos, ou de promoverem os valores do consumo sustentável?

H.M.: Definitivamente, nós não trabalhamos com denúncia. Até
para que o pêndulo possa se mover na outra direção, na medida em
que a denúncia, como eu disse antes, acaba se bastando naquilo que
está errado e não potencializa aquilo que está certo. Nós acreditamos
que agora é o momento de trabalhar mais pelo positivo do que pelo
negativo. Quanto aos produtos, poderíamos eventualmente analisálos e dar esta informação ao consumidor no futuro, mas hoje existem
organizações, como a Associação Pró-Teste e o próprio ldec, fazendo
tais análises e o Akatu pode ser o disseminador dessa informação.
O que queremos é que o consumidor faça sua escolha e que, ao
tomar consciência de seu ato, ele se perceba com poder de transformar a sociedade e queira usar este poder. O exemplo do boicote ao
consumo de produtos americanos durante a Guerra do Iraque revelou
um aspecto muito bom e outro difícil: muito bom, pelo fato de que há
um despertar da consciência de que o poder do consumidor pode se
exercer de forma solidária com a paz, contra a guerra - e é muito
interessante que o consumidor se perceba, no ato de consumo, agindo e provocando reações tão distantes quanto a paz no Iraque.
E.: Você apontou, há pouco, as diferentes reações à promoção
dos valores ligados ao consumo co nsciente por parte das diversas
classes sociais. Isto significa que devem ser formuladas estratégias de
conscientização diferenciadas?

H.M.: A estratégia é a mesma. O que eu estava explorando era
como podem ser as reações de cada um dos segmentos, mas não
muda a estratégia com a qual trabalhamos, de multiplicação através
de lideres e formadores de opinião, sobre as três bandeiras - que
envolvem recursos naturais, produtos e serviços, responsabilidade
social empresarial e políticas públicas - e, na forma das que descrevi.
Isto se aplica a todos os públicos, indistintamente.
É, entretanto, absolutamente fundamental neste processo o papel da mídia, uma vez que ela é um dos principais formadores de
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opinião. Tanto é, que estamos agora explorando, no Akatu, a possibilidade de desenvolver um programa de formação para jornalistas,
tal como o realizado pelo Ethos com jornalistas envolvidos em responsabilidade social empresarial, e pela Fundação Abrinq, onde temos o jornalista Amigo das Crianças.

Da Perfeição à Imperfeição
E.: A prática do mercado tem sido transformar valor em mercadoria e se apropriar das dinâmicas de resistência que a sociedade
desenvolve em relação a certas coisas, invertendo sentidos, pois o
que era contestador passa a integrar o sistema. Se o mercado fosse
ético, tudo bem, mas nós sabemos que o mercado não é totalmente
ético nem todas as empresas se pautam pela ética. Existe, então, a
necessidade de que o consumidor e a sociedade tenham permanentemente um controle sobre isto, porque o mercado, de uma maneira
tentacular, avança sobre todos os domínios da vida social, o que antes não acontecia, você concorda?
H.M.: .Quando falei no consumidor, eu disse que seu principal
desafio é passar de uma era da perfeição para uma era da imperfeição, onde ele vai conseguir lidar humanizadamente com as empresas e acreditar que cometem erros e acertos porque são geridas e
operadas por seres humanos.
Se já é complexo falar no ato do consumo, aqui a complexidade é
exponencial, mas vamos arriscar. Minha opinião é de que a enorme
transparência e visibilidade dos atas e omissões das empresas têm um
efeito muito interessante sobre o mercado. Se partirmos do pressuposto que o mercado é formado por consumidores e cidadãos, e que
esses cidadãos tem uma demanda por ética - se eles não tiverem esta
demanda é muito difícil a análise-, a exposição e a visibilidade vai
fazer com que as empresas passem de um "paradigma de imagem"
para um "paradigma de reputação", ao mesmo tempo que o consumidor sai do "paradigma da perfeição" para o da imperfeição.
Nas empresas, esta mudança de paradigma ocorre quando a
responsabilidade social- que inclui suas relações com vários públi-

cos - revela, através da prática efetiva das empresas em suas próprias relações, quais são os valores e princípios com os quais de
fato operam, independentemente do discurso que elas possam fazer. A empresa é o que ela exerce no cotidiano nas suas relações
com os vários públicos. Se há transparência- e a internet é o grande elemento de transparência, fazendo chegar informações verdadeiras ou falsas a todos os cidadãos - , as empresas terão que se
preocupar em formar uma rede de afetividade junto aos cidadãos
que as proteja dos seus próprios erros.
Erros que vão cometer, com certeza, pois a responsabilidade
social é expressa na qualidade das relações, e o julgamento dessa
qualidade depende da expectativa do outro envolvido na relação, e
não apenas da ação daquele que inicia a relação, no caso a empresa.
Se for feita uma pesquisa junto aos funcionários de uma empresa classificada entre as 1 00 melhores para se trabalhar, haverá
um percentual significativo dos funcionários que se declararão totalmente insatisfeitos na relação com a empresa . Como é que numa
empresa considerada das melhores para se trabalhar é possível que
um número significativo de funcionários possa estar insatisfeito? É
simples: porque as expectativas que muitos funcionários têm sobre
esta relação, a empresa não tem como atender.
Isto coloca um desafio para a empresa que está acostumada à
publicidade como forma de se mostrar ao mercado, em 30 segundos: queira ou não queira, ela cada vez mais se mostrará ao mercado através de uma mídia dispersa- os funcionários falando da em presa, os seus fornecedores, os seus consumidores, a sua comunidade, os ambientalistas. Um conjunto de pessoas que se relacionam com ela e que formam, na sociedade, a sua reputação .
Se esta análise estiver certa, na medida em que o mercado for
ético a empresa será ética. A empresa estará condenada à ética, ela
não terá outra forma de agir. Estamos falando, naturalmente, de um
processo que vai levar uma ou duas gerações para se desenvolver e
não acontecerá no ano que vem. Se, por outro lado, o mercado não
é ético, se os consumidores e cidadãos não têm uma demanda por
ética, a consistência desse processo é muito menor, visto que as
empresas não têm um balizamento claro do mercado para seguir.
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E.: O que temos hoje é a convivência de dois mercados, não é? Um
que incorpora e mercantiliza a demanda ética e, outro, indiferente.
H.M.: Eu não tenho certeza, mas pesquisas realizadas pelo Instituto Ethos mostram que, na relação co m a empresa, o consumidor
começa a pedir coisas que são essencialmente éticas: por exemplo,
66% dos consumidores brasileiros dizem que o papel da grande
empresa é contribuir ativamente para o desenvolvimento da sociedade; este número é composto por 35% daqueles que dizem que o
papel das grandes empresas é só este; e outros 31% que acham que
é este e mais o papel de produzir, gerar impostos, gerar empregos;
além disso, 63% julgam se uma empresa é boa ou ruim por fatores
de responsabil idade social, sendo o primeiro deles a sua relação com
os funcionários. Perguntados sobre as atitudes da empresa mais valorizadas pelo cons um idor, 42% apontaram a contratação de deficientes físicos; e em primeiro lugar, com 44%, aparece o apoio a escolas,
postos de saúde e ONCs. Parece-me que estes são elementos puramente éticos, no sentido de preocupação com o coletivo .
Ent revista realizada por Samyra Crespo e Fabio Feldmann, em São
Paulo, no dia 30 de maio de 2003.

Ronaldo Seroa da Motta
" Muitas questões críticas de sobrevivência estão relacionadas com o desenvolvim ento desigual, pobreza e aumento p opulacional. Todas elas impõem pressões semprecedentes sobre as terras, águas, florestas e outros recursos
naturais do Planeta, e não apenas nos países em desenvolvim ento."
N osso Futuro Comum, Comissão Mundial sobre o
M eio Ambient e e Desenvolvimento, 1988.

Ronaldo Seroa da Motta é doutor em economia pelo Departamento de Economia da Universidade de Londres e professor de economia ambiental em diversos cursos de MBA. Sua principal at ividade
é no IPEA- In stituto de Pesquisas Aplicadas, onde atua como coordenador de Estudos do Meio Ambiente; é, também, membro do Grupo
de Trabalho sobre Instrumentos Económicos para Políticas Ambientais
do Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas (UNEP) e conselheiro do Global ln ternational Waters Assessment/UNEP (GIWA) ;
coordenou o Capítulo 7 do Relatório de Avaliação do Painel lnterGovernamental de Mudanças Climáticas (JPCC/Gru po III)); publicou
vários livros e artigos, entre os quais: Environmenta/lssues and Policy
Making in Developing Countries (Edgar Elgar Publishing, Londres) e
Manua l para Valoração Económica de Recursos Ambientais (MMA). É
ainda co-editor, com o economista Peter May, dos livros Pricing the
Earth (Columbia University Press, NY) e Valorando a Natureza .

Entrevistador (E.): Para co meça r, gostaria de saber sua opinião
sobre o seguinte: co nsiderando que co nsum ir é uma necessidade
biológica e social do homem, qual seria a fronteira entre co nsumo
neecessário e consumo supérfluo nos dias atuais?
Ronaldo Seroa da Motta (R.S.M.): Esta diferenci ação conceituai
é muito difícil de ser feita. Se você comparar, ao longo do tempo, a
diversificação da cesta de consumo das pessoas, é bastante provável
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que você encontre muita dificuldade para definir o limite entre o básico, ou necessário, e o supérfluo. Para recuperar a idéia de consumo
necessário, teríamos de nos referir ao mínimo necessário que as pessoas demandam para sobreviver, mas este seria um parâmetro muito
frágil, penso. Hoje mesmo, se discute se que quem é pobre ou miserável são aqueles que não têm renda suficiente para ter uma cesta de
consumo com certo poder nutricional, mas isto para determinar o mínimo básico. Hoje, quando se fala em inclusão ou exclusão digital,
está se falando, por exemplo, que uma criança não pode mais crescer
sem computador. Este tipo de consumo, seria necessário ou supérfluo?
Como economista, acho que para definir o que seria consumo básico
seria preciso trabalhar com esta idéia do custo de reprodução da mãode-obra, que estaria por trás, talvez, desta diferenciação.
O que talvez fosse interessante, do ponto de vista ambiental,
seria perguntar-nos, digamos assim, sobre qual seria o consumo ecologicamente correto- que poderíamos definir como o consumo daqueles produtos que tivessem, desde a sua produção até a sua distribuição, o mínimo de impacto possível. Mas ainda assim, isto também seria difícil de medir.
Em geral, as pessoas consomem toda a sua renda; se não consomem hoje, elas poupam para consumir no futuro. Existe até uma discussão entre os macroeconomistas sobre se a poupança é um resídu o
do consumo ou não; as pessoas consomem às vezes mais de 100% de
sua renda quando se endividam. Eu quis dizer que é muito difícil separar o supérfluo do necessário, porque cada um tem um critério. Há
uma coisa que a gente aprende na teoria econômica que é tolerar as
preferências dos outros, em geral diferentes das nossas; tem sempre
alguém na sua família sobre o qual você diz, " puxa, esse cara vive
trocando de carro e comprando roupa nova", ou seja, ele não usa o
seu dinheiro para fazer coisas que julgamos serem mais nobres. Eu
estou usando um exemplo extremo porque, muitas vezes, fica-se até
perplexo, mas não adianta, pois cada pessoa tem um critério, tem uma
linha de satisfação com o que ela consome, que é diferenciada.Portanto,
eu não me preocuparia com o consumo supérfluo. O que eu acho
mais interessante é verificar qual é o impacto ambiental dos produtos
consumidos e esclarecer as pessoas sobre isto.

E.: Bom, diante desta dificuldade que você apontou para separar o co nsumo necessário do supérfluo, e co nsiderando que esta se paração varia de acordo com a época e com a cultura, você diria
que, nos dias de hoje, a prosperidade econômica depende sempre
do aumento do consumo, ou existe uma outra via para promover o
desenvolvi menta?

R.S.M.: Talvez eu tenha entendido agora a idéia do supérfluo que
vocês estão utilizando, mas eu tenho dificuldade com esta noção e vou
explicar por quê. Na visão da teoria econômica, é muito difícil que este
consumismo-, no qual imaginamos que a pessoa compra sem a necessidade de ter o produto, mas como resposta a uma necessidade criada,perdure por muito tempo. O que a teoria econômica tem feito é observar como as pessoas reagem frente ao consumo; esta tem sido a base
desta teoria econômica convencional. O fundamento é que as pessoas
têm um nível de renda limitado e que, diante de várias opções de consumo, elas tomam decisões diferenciadas. Por exemplo, você pode ter
uma cesta de consumo diferente da minha, embora nós possamos ter o
mesmo nível de renda, pois você pode ter preferências diferentes. Assim, observando como os consumidores reagem a preços e quantidades, dada uma certa limitação de renda, você tem a capacidade de
definir qual é a estrutura de satisfação e de desejos destas pessoas e
como elas estabelecem suas escalas de prioridade. Portanto, é muito
difícil para quem estuda o comportamento do consumidor aceitar que
ele vá, durante muito tempo, gastar a renda dele, que é limitada, em
coisas que não lhe tragam nenhuma satisfação.
O consumidor pode ser induzido a comprar um produto, como
se faz co m estes que são oferecidos via telemarketing, e que as Organizações Tabajara, da turma do Casseta e Plan eta, costumam ridicularizar na televisão. São produtos realmente muito inusitados, quando se pensa na real necess idade deles. Podemos considerá-l os inúteis, mas muitas pessoas sentem satisfação em comp rar produtos de
emagrecimento porque elas têm desejo de emagrecer; outras compram produtos de embelezamento ou de segurança porque acham
que o nível de segurança de suas residências será maior, e outras não
compra m nada. Então é muito difícil acreditar que as pessoas vão
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continua r gastando a sua renda, que é quase sempre muito limitada,
em algo que não seja útil para elas.
Uma outra possibilidade é que haja uma intenção, por parte de
ce rtas pessoas que entendem como funciona o comportamento do
consumidor, de enganá-los, para ganhar dinheiro e se apropriar de
uma pequena porção da renda de todos. Mas um grupo de malandros ou uma propaganda enganosa não vão gerar uma renda expressiva. Vamos dizer que 5% da renda mundial de consumo, e isto é
muito dinheiro e dá para fazer muitos milionários, esteja sendo empregada em produtos inúteis ou vendidos mediante engano premeditado. Este número não é provável e, mesmo assim, temos os outros
95% que não compram, que não se deixam enganar.

Duas Estratégias Possíveis
E.: Você disse que o consumismo encontra um limite na renda, mas
não é possível uma outra abordagem? Por exemplo, a consciência ecológica não poderia ser um fator promotor de um consumo diferente?

R.S.M.: Isto pode acontecer, mas eu penso que só existem duas
formas das pessoas alterarem seu padrão de consumo: a primeira,
mais a longo prazo, é as pessoas passarem, durante muito tempo,
por um processo de educação orientada e esclarecedora; e a outra,
de efeito mais imediato, seria através dos preços, isto é, pelo mercado propriamente dito, trabalhando, por exemplo, com a taxação de
recursos escassos. A crise do petróleo na década de 1970, cujos efeitos se estenderam pelos anos 80, fez as pessoas, mesmo sem nenhuma preocupação ecológica especial, começarem a comprar carros
com economia de energia porque o preço da gasolina começou a
ficar muito alto; esta, portanto, é uma maneira de você corrigir, no
curto prazo, algu mas distorções no consumo. Entretanto, como impor isto é uma questão co mplicada, porque a tendência é todo mundo querer comprar tudo mais barato para que possa, com isto, aumentar o poder aquisitivo da sua renda .
Introduzir nestas economias um preço mais alto para certos produtos intensivos em recursos naturais escassos ou não renováveis, de
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forma a reduzir o seu consumo, é politicamente difícil, por mais
ambiental ista que seja uma sociedade. Os próprios Estados Unidos
não conseguiram, na década de 1990, um a redução do consumo de
combustível introduzindo na Califórnia, que é o estado mais ambiental
do país, um aumento do preço dos combustíveis fósseis, principalmente da gasolina; mesmo sendo desde o inicio apresentado com
objetivos ambientais. Na Europa, quando há aumento do preço da
gasolina, ocorrem passeatas e outras manifestações, porque o combustível é algo que consome uma parte significativa da renda. Imagine se você fosse, por exemplo, introduzir uma agricultura orgânica
de forma, digamos, brusca na economia de maneira que o preço dos
seus produtos, nos primeiros anos, fosse maior, embora, muito provavelmente, declinasse ao longo do tempo; haveria também uma
reação muito grande, e a alegação de se estar prejudicando os mais
pobres ou matando pessoas de fome etc. Então, a forma de atuar nas
preferências é por intermédio do preço, porque as pessoas analisam
como elas vão trocar a renda pela satisfação com o consumo.

As Decisões Sobre Consumo
E.: Quando você afi rm a que os indivíduos manifestam suas preferências ao consumir, você está se referindo a valores individuais ou
você acha que existem outros, de caráter mais coletivo, associados
ao padrão de consumo atual?

R.S.M.: São várias perguntas em uma só, mas, na verdade, é isto:
as pessoas olham cada objeto, percebem o valor que este objeto
representa para elas e comparam com o seu preço, ou seja, calcu lam
se o valor deste objeto é o valor que elas imaginam, em termos monetários . Isto significa pensar em quanto da minha renda eu vou ter
de abrir mão, porque no momento em que eu compro um celular eu
vou deixar de comprar outras coisas, pois a minha renda é limitada.
Portanto, no momento em que você compra um celular, você abre
mão de alguma outra coisa em termos de consumo. Se para você um
celular traz alguns benefícios profissionais, se você precisa de um
celular com uma bateria com duração maior porque no seu trabalho
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é importante, você vai avaliar de quanto da sua renda você está disposto a abrir mão, pois, tirando o que você venha a ganhar de presente,
que é algo limitado, pois não se vive de doações, você está sempre
abrindo mão de sua renda, você está fazendo uma troca entre os
demais produtos e aquele que você está comprando. Por isto, nada
leva a crer que as pessoas vão ser sempre enganadas, ninguém é
masoquista - pode até ser o caso de algumas pessoas, mas não se
pode generalizar, nem representa o consumidor médio. Então as
pessoas percebem valor nos bens e comparam este valor com o preço e tomam as suas decisões; agora, as pessoas também se referem
aos valores sociais, As pessoas contribuem, por exemplo, para causas
ambientais; você também observa que as pessoas se voluntariam,
fazem doações, fazem trabalhos para causas que transcendem o seu
próprio beneficio, não só em termos ambientais, mas também no
combate à pobreza, ao menor abandonado, o que se pode chamar
de filantropia ou trabalho focado em uma ação social.

E.: Quando falava dos valores mais coletivos, estava me referindo ao fato de que a indução ao consumo parece ser um mecanismo
importante para que o capitalismo possa funcionar adequadamente, ou seja, completar o mais rapidamente possível o seu ciclo produzir, induzir a compra para poder reiniciar o ciclo produtivo,
ter lucro, valorizar o capital etc. Neste sentido, nós somos bombardeados permanentemente pela propaganda; basta ligarmos a televisão para vermos que, das 24 horas do dia, talvez a metade seja
gasta com mensagens que induzem ao consumo de todo tipo de
produto, para todos os grupos sociais. A minha pergunta é: além do
indivíduo estabelecer um valor monetário ou subjetivo, e uma relação entre eles, para decidir se consome ou não, também o mercado não está permanentemente induzindo ou criando valores que
aparecem como positivos ou necessários, mesmo que não o sejam?
Em outras palavras, até que ponto o indivíduo é realmente livre
para decidir?

R.S.M.: Tenho sérias dúvidas quanto a esta tese de hipnose coletiva, em que todos, durante muito tempo, vão ficar usando coisas
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que realmente não lhes interessam porque o mercado os induz. Agora,
uma coisa a ser reconhecida é que existe um certo grupo na sociedade, um certo número de pessoas que têm uma preferência por um
tipo de consumo, o qual gera impactos negativos sobre o resto da
sociedade. Então temos aqui um problema complicado, porque existe
a questão do respeito ao direito de minoria - existem pessoas que
gostam de colecionar selos, outras que gostam de colecionar carros,
outras colecionam armas sem serem delinqüentes, tem gente que
gosta de caçar. Então, certos grupos podem ter hábitos de consumo
que dêem origem ao que nós chamamos de externalidades negativas, isto é, danos à sociedade cujo custo o consumo deste grupo não
internaliza. Por exemplo, ao andar de carro você cria um problema
de saúde social pelo qual você não paga; se o preço do combustível
incorporasse todos os danos que ele gera para a sociedade ele seria,
talvez, bem mais alto e o consumo talvez fosse bem menor, mas você
não tem como fazer isto no momento, é muito difícil.
E.: Se uma determinada minoria tem um consumo que gera impactos ambientais e sociais negativos para o resto da sociedade, com o
internalizar o seu custo no preço dos seus produtos?

R.S.M: Uma forma é fazer com que o preço do consumo deles
internalize compensações, sendo que, provavelmente, este consumo poderia até acabar porque as pessoas não teriam mais interesse
no seu consumo, pois por um tal preço não valeria a pena. Continua
sendo, portanto, este o principal mecanismo, mas este é um processo que não é só económico, mas também político. A sociedade tem
que decidir quem tem mais direito, a minoria ou a maioria. Po r exemplo, no caso do cigarro, decidiram que a maioria tem mais direito e
proibiram fumar em certos locais públicos. Isto envo lve, ce rtam ente,
uma decisão muito importante que é definir se os fumantes têm o
direito de fumar e de poluir o ambiente de um recinto públi co; outra
forma seria você colocar o preço do cigarro nas alturas e dizer, "olha,
você pode fumar em qualquer lugar, só que agora, se você quiser
fumar dentro deste recinto, isto vai te custar R$ 1.000,00, que é o
que cada pessoa quer para deixar você fumar aqui " . Portanto, em
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um restaurante, alguém diria aos freqüentadores, "olha, aqui tem
um cliente que quer pagar R$ 1.000,00 para cada cliente deixar ele
fumar", e eu tenho certeza que todo mundo aceitaria, só que, neste
caso, ele não ia querer pagar R$ 50.000,00 por um cigarro, mas este
seria o preço para incorporar os danos que o fumante gera. Então, da
mesma maneira que você paga o tabaco do seu cigarro, o papel do
seu cigarro, a embalagem do seu cigarro, você iria pagar pelos danos
que você gera ao fumar, e isto sem nenhuma propaganda antitabagista.
Esta seria uma forma, mas não é fácil criar estes mecanismos .

As Externa/idades Negativas

E.: Você está dizendo que uma parcela da população pode ter
um tipo de consumo que seja prejudicial ao restante, e concordo
com isto. Mas, tomando o caso do desperdício e o da geração de
resíduos, por exemplo, são característicos não só de uma parcela
desprezível da população. Éevidente que quem consome mais gera
mais resíduos e mais desperdício, mas mesmo os mais pobres, que
geralmente não conseguem nem suprir o seu co nsumo básico, também desperdiçam e geram resíduos. Como é que você acha que o
mercado vem enfrentando ou pode enfrentar esta questão do desperdício e da geração de resíduos?

R.S.M.: A teoria econômica deixa muito claro que existem várias
coisas que o mercado pode resolver e outras não. Uma questão com a
qual todos os economistas concordam que o mercado livre, sem intervenção, não pode resolver é, na maioria das vezes, a questão ambiental,
justamente por conta deste problema das externalidades.
Veja, por exemplo, o direito de propriedade do ar, que eu não tenho
como definir. Se eu disser que o ar da minha sala é propriedade minha e
que eu vou cobrar uma indenização de todos que poluírem o meu ar, será
difícil para mim, e terá um custo muito alto, definir quem poluiu minha
sala. Então, não há como o mercado resolver a maioria dos problemas
ambientais a não ser que se criem mecanismos de mmpensação, com a
internalização dos custos ambientais, mas este é o grande desafio para
quem trabalha com a economia do meio ambiente, atualmente.

E.: Você acha que estes mecanismos que o mercado não pode
criar, caberia ao governo ou à própria sociedade criar?

R.S.M.: Neste caso, nós entramos numa outra seara, sendo
que o meu conhecimento de ciência social e política é muito limitado. O governo deve, de alguma forma, representar a sociedade, e a legislação ambiental procura colocar limites nas ações individuais com a justificativa de que este limite existe em prol da
coletividade . Da mesma forma, se você criar um imposto ambiental
que vá incidir sobre operações danosas ao meio ambiente, a justificativa seria a mesma, ou seja, a questão não é somente cobrar
do sujeito para pagar aos outros pelo dano que ele causa, é você
inibir a atividade dele, e dizer, "olha, o preço do seu consumo é
muito maior do que este custo de produção, porque ele afeta a
sociedade como um todo, muitas pessoas são afetadas pelo seu
consumo". Só que, politicamente, a sociedade teria, primeiro, que
definir qual é este efeito nocivo que ela estaria disposta a conter;
este é um processo político, mas uma vez definido isto, os mecanismos seriam os mesmos. Eu não estou falando, portanto, do
mercado livre; eu estou dizendo que quando você cria um imposto, você atua via mercado, sinalizando para as pessoas que
participam deste mercado que o preço de um bem agora, em relação aos outros, é muito maior, e o que você espera com isto é
inibir o consumo de um determinado bem.
E.: Existem algumas relações entre hábitos de consumo e danos
ao meio ambiente que começam a ficar claras, como no caso da
camada de ozónio, mas existem outras, e dou como exemplo o caso
das embalagens, pois creio que a maioria não tem idéia dos seus
efeitos, e mesmo que quisessem contribuir não há informação disponível, disseminada. Você concorda que existe uma falta generalizada de informação e também de consenso nesta questão da relação
entre consumo e responsabilidade para com o meio ambiente?

R.S.M.: Claro, eu não tenho dúvida. Assim como nós dissemos
que a sociedade já está pressionando e vai pressionar ainda mais os
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legisladores para definir o que é nocivo em questões ambientais, é
importante que ela tenha uma consciência e uma informação muito
boa sobre a questão.
Estamos discutindo agora a reforma da previdência, e, de repente, as pessoas estão querendo saber quais são os problemas da
previdência para que possam pressionar politicamente o governo a
tomar esta ou aquela medida, e isto é muito importante. Com informação e com uma comunicação mais eficiente, o que era uma
reforma ruim no passado está parecendo boa à população, que
agora dispõe de mais elementos para decidir. A mesma coisa tende
a acontecer com o meio ambiente, mas só informação não adianta.
Vamos ao caso das embalagens que você citou . Só ter uma noção
dos problemas que causam não levará a uma redução significativa
das embalagens que acompanham os produtos. É preciso considerar, neste caso, que é a estrutura de preços - que, na realidade,
define a estrutura de consumo e de produção- que está favorecendo o consumo crescente de embalagens. Para o cidadão comum, o
custo das embalagens refere-se só ao papelão, ninguém paga pela
disposição final deste ou daquele plástico, porque o sistema de
preços, por exemplo, da coleta de lixo é igual para todo mundo.
Este sistema parece igualitário, mas ele, na verdade, favorece as
pessoas que gastam muito em embalagem.
Mas, como definir quanto é que a embalagem custa para a
sociedade? Se você fizer 20 programas do Globo Repórter, ou 20
programas do Jornal Nacional, você vai conseguir mobilizar, talvez, 5 ou 1 O% da população, mas isto não vai resolver o problema. Cada um de nós conhece seus hábitos de seu próprio consumo e o de seus amigos, e sabe como é difícil. Seria preciso, portanto, haver uma mudança estrutural, o padrão de consumo precisaria ser alterado, seja por meio de leis proibindo determinado
tipo de consumo- o que eu acho difícil porque o mercado negro
vai aparecer rapidamente - ou por meio de preços. Quem gosta
de embalagens vistosas, mas desnecessárias deveria pagar por elas,
quanto a mim, por exemplo, ficaria muito satisfeito se fosse fazer
compras e as coisas viessem in natura, porque diminuiria a quantidade de coisas para carregar, mas nem todos vêem dessa forma.
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O Conceito de Escassez
E.: Você diria que a crise dos recursos naturais já está orientando
mudanças significativas nos padrões de consumo e produção?
R.S.M.: Não, pelo contrário. Eu acho que se não houver uma intervenção de cima para baixo no sentido de impor a escassez como
um conceito funcional, ninguém vai se dar conta de que ela existe. No
caso da Floresta Amazónica, só para pegar um exemplo que justamente dialoga com a idéia de abundância: se você não criar uma escassez
de terra na Amazônia, através da delimitação de florestas nacionais, de
parques nacionais etc., torna-se muito difícil dizer, olhando aquele
mundo todo verde, "aqui tem um problema de desmatamento". É
muito difícil, porque o fazendeiro diz "não é o meu desmatamento
que está causando dano, eu só desmatei 1O mil hectares". A questão,
portanto, está no agregado, é a "tragédia dos comuns".
Os pescadores, tomando outro exemplo, são geralmente pobres
e não têm controle sobre o que o outro pescador tira, de forma que
cada um acaba tirando o máximo que pode tirar, de forma que, daqui a algum tempo, deve acabar o estoque de peixe, porque eles
não observam o que o outro pescador está fazendo . Neste caso específico da pesca, é possível impor um limite do tipo: só serão licenciados 20 pescadores para cada colônia - o que nada mais é que
exclusão, rigorosamente um processo de privatização, pois quando
você cria uma colônia de pescadores você está privatizando aquele
recursos para alguns, no sentido dado pela teoria económica, não no
sentido ideológico. Porque se você está definindo que o acesso àquela
área é limitado, está excluindo outras pessoas. Não tem saída: ou se
privatiza ou se fiscaliza, controlando o acesso, o uso, mas aí os custos
são altíssimos em função dos custos que você teria para administrar
eficientemente a fiscalização de cada bem ambiental público.
O que os economistas propõem é que, em alguns casos, o melhor
controle é via preço ou mercado, criando um mercado de direito, e
dizendo "todo mundo tem direito a usar 1O litros de gasolina, o máximo que dá para consumir aqui na cidade, por uma questão de suporte
de nossas bacias aéreas", e distribui para cada pessoa um cupom para
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o seu consumo. Quem quiser, ou precisar, usar mais gasolina deverá
procurar alguém que não precise consumir tanto para fazer negócio,
uma troca ou venda do direito de usar gasolina. Isto foi pensado na
época do apagão, quando cada um teria um cupom-energia, e se a
pessoa tivesse custos baixos ou se para ela a luz acesa não fosse tão
importante, ela venderia e poderia até ocorrer uma transferência de
renda muito maior entre as pessoas do que este retorno prometido
pelo governo federal , que nunca ocorreu.
Esta era uma possibilidade; a outra, que realmente ocorreu, é que
ninguém reduziu o consumo de energia por questões patrióticas, mas
porque o custo subiu 100, 200, 300%, podendo chegar ao infinito,
que seria o corte de luz. Claro que se o risco do apagão continuasse
durante um ano, e ninguém tivesse a luz cortada, e se o supremo
tribunal julgasse inconstitucional a cobrança, ia ficar difícil e o apagão
teria acontecido mesmo, prejudicando todos.
Enfim, o gerenciamento dos preços torna-se outra possibilidade de
controle do uso dos recursos naturais. Com este gerenciamento, a questão distributiva, às vezes, fica até mais fácil de resolver. Por exemplo, a
cobrança pelo uso da água no Brasil agora prevê a isenção de consumidores de baixo volume; com isto você terá um processo de financiamento
das bacias hidrográficas feito pelas empresas e usuários de níveis de renda
mais elevados. Com a administração dos preços você pode fazer dessa
forma, diferente do que ocorre quando você impõe padrões fixos e iguais
que, em princípio, parecem igualitários mas que, ao criar padrões iguais
para consumos e preferências diferentes, em alguns casos torna-se realmente perverso no seu efeito. Neste caso, você acaba beneficiando,
indiretamente, quem consome mais recursos, como ocorre, por exemplo, no caso da tarifa de água no Brasil, pois o custo pelo volume
adicional de água, para quem consome muita água, é muito mais barato, embora seja progressivo. Ou seja, você faz um subsídio na tarifa
de água para proteger o cidadão pobre e acaba beneficiando o rico .

E.: Na questão da água, é possível reverter esta situação?

R.S.M.: A tarifa de água é um processo que está muito difícil de
resolver no Brasil, porque a política de saneamento se perdeu ao longo do tempo nas discussões sobre privatização, assim como na defin i-
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ção da jurisdição do Estado e/ou do Município, o que criou um vácuo
regulatório. Mas o projeto que está lá no Congresso para ser discutido
prevê uma mudança neste sentido. Já com a cobrança pelo uso da
água, todos os usuários vão ter que pagar para o Comitê de Bacias o
uso da água, não só a tarifa da água da Empresa de Saneamento - que
é para a limpeza, a despoluição e o tratamento da água - , mas vai ter
que pagar ao comitê, aos outros usuários, um valor porque, ao usarem
aquela água, estão eliminando a possibilidade de outro uso; isto, evi dentemente, onde há escassez de água e onde você tenha que pagar
por este uso. Do ponto de vista econômico, esta postura é apoiada e
vista como adequada, não por questôes ideológicas, mas porque, ao
fazer isto, eu estou garantindo que a água vá para o uso mais nobre no
sentido de gerar maior valor agregado para a economia.

E.: Saiu nestes dias uma notícia no jornal de que a Cedae - a
Companhia de Água e Esgotos do Rio de Janeiro - não pode mais
cortar a água. Se o usuário não pagar, ela não pode mais cortar porque é inconstitucional, é ilegal por se tratar de um bem básico. Como
o mercado reage a esse tipo de intervenção de uma outra esfera que
não leva em conta somente a lógica econômica, como é o caso de
políticas públicas.

R.S.M.: Este é um dos riscos, uma das desvantagens das políticas
universais, mas que talvez não seja suficiente para você abandonálas. Quando você coloca na Constituição que a água representa uma
necessidade básica, suprema, última, sem a qual ninguém poderia
viver - como também já foi decidido que você não pode ser desalojado da sua casa se você tem filhos e ela for a sua única casa - ,
quando você coloca isto em uma política universal, certamente uma
empresa, ou uma família, ou um condomínio que não queira pagar a
água, pode contratar um advogado. E isto vale a pena para quem tem
um consumo extremamente alto, isto é, se beneficiar desta abertura
na legislação. Se por acaso um dispositivo determinasse que as famílias
de nível de renda X, Y e Z vão ter água de graça, esta seria uma política
de renda, pois eu estaria dando água de graça para famílias pobres. O
problema é identificar quais são as famílias passíveis de receber tal
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benefício. Neste caso, deve ficar claro que o resto vai pagar a água, e
se não pagar vai sofrer as sanções adequadas. Agora, quando se cria
uma brecha como esta, aparada na Constituição, ninguém pode receber tratamento diferenciado, porque há um conceito jurídico de que
não se pode discriminar. Aí se está dando margem para a
irresponsabilidade do consumidor, no sentido perverso da coisa.

O Risco do Eco-Facismo
E.: Na sua opinião, que outros fatores poderiam contribuir para
mudanças nos padrões de produção e consumo, além dos já citados?

R.S.M.: Com esta resposta eu espero poder resumir o que penso, sem ser mal interpretado: o grande e primeiro problema que
vamos ter pela frente é definir o que é bom e o que não é para o
meio ambiente. Pois o nosso nível de informação sobre as questões
ambientais não passa só pelas questões econômicas, mas principalmente pelas ciências naturais. Tenho certeza que encontraremos consenso entre todos os ambientalistas acerca de quais seriam os limites
ambientais adequados, mas teremos uma dificuldade muito grande
se começarmos a impor padrões à sociedade, pois eles serão impostos sob o véu da ignorância, ou usando o "princípio da precaução",
que é o que se tem de mais elaborado em termos de um mecanismo,
sem que haja certeza científica. Temos pois, limites, ou então teríamos que impor uma decisão e pronto. Claro que a incerteza não
reina em todos os campos, e questões como a do lixo nuclear, lixo
químico, cargas tóxicas, e outras do mesmo tipo, para as quais o risco
está mais ou menos bem definido, não é surpresa nenhuma que sejam as áreas onde você consegue impor legislações mais restritivas.
Agora, falando não mais como economista mas como cidadão, fico
muito preocupado com a tentativa de impor, sob o véu da ignorância,
algumas limitações às pessoas. Eu tenho medo do "eco-fascismo", esta
coisa de impor certos padrões de conduta etc., me apavora. Em relação
a este aspecto, de que a gente tem problemas de definição sobre o que
é ruim e o que não é ruim para o meio ambiente, eu acho que deva ser
uma discussão aberta e transparente: é a melhor coisa a ser feita, sendo
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que a própria sociedade tem seus mecanismos de representatividade
para decidir. Quando eu penso em educação ambiental, eu não estou
falando só sobre a escola, eu estou falando de um debate, de uma participação menos dogmática na discussão. Claro, algumas questões podem demandar respostas dogmáticas, mas muitas outras demandam
cooperação ou colaboração na discussão de forma aberta, inclusive desafiando alguns pressupostos, o que é importantíssimo.
O nível de ignorância das pessoas que trabalham com o meio
ambiente é muito alto, ignorância no sentido de desconhecer, porque a ciência ainda não avançou em alguns pontos centrais da discussão. Imagine então, o desconhecimento sobre as questões
ambientais das pessoas que estão no Congresso, que estão nas prefeituras ou no nos governos estaduais, nos outros ministérios que
não o do meio ambiente?
Por outro lado, eu não vejo problema nenhum em você identificar
as áreas onde já existe um consenso sobre os limites ambientais, e
discutir, num segundo momento, acerca de que instrumentos você
pode utilizar para coibir o consumo degradante, ou facilitar que asociedade ajuste o seu padrão de consumo ao nível que nós, como sociedade e através de um consenso, estabelecemos que deva ser atingido. Em princípio, todos concordam com a restrição, quando ela é abstrata, mas é aquela velha história: se no seu prédio vai faltar água e
você sabe disto, a primeira coisa que você faz é encher o tanque, a
máquina de lavar, mesmo que isto seja totalmente irracional; mas então você pensa "se eu não fizer isto, o meu vizinho fará". É preciso
mais uma vez, portanto, tentar evitar a "tragédia dos comuns" - na
qual todos concordam que todo mundo vai sofrer muito se todos agirem assim, mas, como não se tem garantias de que o outro também
não vai agir, todos terminam tendo um comportamento irracional.
Quanto aos instrumentos que se usa, isto varia. Por exemplo, em
algumas áreas você vai produzir um consenso mais facilmente e vai
encontrar os mecanismos adequados, e em outras isto será mais difícil. Em certas situações, o poder de polícia funciona. Se você tem 15
empresários que são responsáveis por 90% da poluição, você não
tem que pensar em nada além do poder de fiscalização, porque o
custo de fiscalizar e impor uma lista negra não é grande. Mas, quan-
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do estamos falando do meu ou do seu nível de consumo, no caso da
embalagem ou no uso da água, coisas que são universais na sociedade, eu vejo o preço de mercado como um mecanismo que pode
influir por meio de dois princípios que já têm um consenso ideológico, o "pri ncípio do usuário-pagador" e o "princípio do poluidor-pagador", ou seja, paga mais quem usa ou polui mais.
Estes são mecanismos que você pode introduzir no mercado
sinalizando, através do preço, que você vai atuar de uma certa forma
no curto prazo, mesmo que, obviamente, não se considere a princípio o custo total dos danos, porque haveria um problema económico muito forte e talvez não fosse viável de ser resolvido politicamente. Então, este é o debate que a gente pode chamar, de uma maneira
mais ampla, de educação ambiental. Neste caso, ela- a educação
ambiental- se torna um importante componente da mudança nos
padrões de produção e consumo, sem dúvida alguma.

O Consumo Alternativo
E.: Mudando o foco, você acha que o consumo alternativo, seja
de produtos orgânicos seja de produtos com menor gasto de energia, como carros mais económicos, menos poluidores, ou eletrodomésticos, que economizam energia etc., já constitui um mercado
significativo?

R.S.M.: Ele é incipiente e correlacionado, positivamente, com o
nível de renda, assim como há uma correlação entre o nível de informação e o nível de educação formal. O mesmo ocorre na relação
entre a consciência ambiental e o nível de renda, então as pessoas
que têm um nível de renda maior tendem a sentir prazer em dizer:
"eu co mprei este produto aqui porque, além de me proporcionar
satisfação no consumo, ele reduz o meu problema de consciência
pesada por não estar contribuindo com o meio ambiente, ou me faz
parecer politicamente correto".
Isto acontece, e é perfeitamente observável por qualquer um de
nós, não precisa fazer pesquisa económica nem viagens ao exterior
para constatar. Mas se você for quantificar o que estes produtos eco-

logica mente co rretos representam no total de co nsumo, sabemos que
eles representam muito pouco. Não se tem uma cifra, mas é só analisar o que as pessoas gastam; em média, gastam 30% da sua renda
co m a sua alimentação e sa bemos qu e a agricultura orgânica não é
nem 1% da agricultura mundial. Então a concl usão é óbvia: o mercad o é pequeno, mas encontra-se em expansão.
Pesquisas recentes indi ca m que ele é hoje cerca de 100 vezes
maior do que em 1980- só que é 100 vezes maior em relação a um a
coisa muito pequena. Só há uma maneira disto crescer e não é esperar que a renda cresça e que as pessoas percebam isto. A maneira de
você resolver isto é instituindo a escassez dizendo, "ol ha, está todo
mundo de acordo que esta trajetória é insustentável, então vamos
introduzir gradualmente, ao longo do te mpo, um custo maior, um
preço maior, que chamamos de preço relativo, ao recurso natural".
Não vamos dar um choque, como ocorreu com o petróleo, porque isto desajusta a economia de tal forma que os co nsu mido res e os
investidores perdem a noção de futuro e ficam em pânico, e poderia
haver uma tentativa de recuar ao invés de ava nça r.
É preciso fazer gradualmente, co m todo mundo sabendo que a
coisa será progressiva, d e forma transparente, com discussão dos efeitos, o que permitirá a correção dos rum os, se necessário. Mas, para
você ter um processo político deste tipo talvez seja necessário ter
antes um nível de educação ou de organização social muito bom.
Não é à toa que nos países mais ri cos ou de menor população, como
na Escandinávia, e de ce rta forma, na Alemanha e na França, este
p rocesso já venha ocorrendo.
Uma das coisas que poderia fazer um a diferença muito grande,
o perando uma verdadeira mudança nos padrões de consumo, seria
se o Protoco lo de Quioto estivesse em vigor. Isto realmente seria
uma referência de preço, pois o co mbustível fóssi l tenderia a ficar
escasso, não por que não há reservas, mas pela regulação do seu uso.
E aí a sociedade entenderia um co nceito importante : não são as reservas que estão acabando, são as bacias atmosféricas que estão acabando, ficando saturadas. M as, co mo sabemos, acompanhando a saga
da recusa dos Estados Unidos em aceitar as restri ções impostas pelo
Protocolo, isto não é uma co isa fácil.
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E.: Você afirmou que o consumo de produtos considerados ecologicamente corretos representam um mercado ainda pequeno e fortemente
relacionado às camadas mais informadas da população. Mas também é
verdade que tais produtos geralmente custam mais caro. Uma dedução
possível é que se está restringindo este tipo de consumo pelo preço. Se
assim é, poderia haver um estímulo, não? Afinal, há um enorme volume
de subsídios às atividades que causam impacto ao meio ambiente, por
que não haver subsídios para produtos de baixo impacto?

R.S.M.: Concordo, mas um instrumento melhor que o subsídio é
o investimento em tecnologia. Se o uso de recursos naturais gera
uma externalidade, o uso da tecnologia gera uma externalidade positiva e, portanto, um impacto positivo. Quando se aplica tecnologia,
abre-se a possibilidade de que outros se benefi ciem daquele conhecimento produzido, o copiem ou mesmo façam alguma coisa adicional, porque você já deu o primeiro passo.
Há uma área da literatura económica que analisa, utilizando
indicadores de sucesso, que tecnologias estão disponíveis e qual
é o custo disto. Então, há uma política tecnológica ambiental que
deveria ser enfatizada numa discussão como esta, com base em
censos tecnológicos, setoriais, que possam transmitir informações
deste tipo.
A Demanda Ética

E.: Houve no Brasil, principalmente na última década, um reconhecido desenvolvimento da área de direitos do consumidor, com a implantação dos Procons, com ONCs como o ldec, de São Paulo, atuando
com col unas em jornais, e sem dúvida nenhuma com a universalização
de direitos que o Código de Defesa do Consumidor promove. Fica parecendo que, pela via dos direitos do consumidor, seria também possível mudar padrões de produção e de consumo, orientando sobre produtos que são nocivos ao meio ambiente ou à saúde.
Curiosamente, o consumidor é hoje capaz de entrar com uma
reclamação no Procon quando o sapato apresenta um defeito, mas

não entra com uma reclamação quando está consumindo um produto
que foi produzido com agrotóxico, e que, portanto, causa tanto dano
à saúde quanto ao meio ambiente. Você diria que esta diferença no
comportamento é fruto somente da desinformação do consumidor?

R.S.M.: Não. O que acontece é que quando o problema é o
salto do sapato, dói o pé e o pé você sente. Portanto, não vamos
esperar que as pessoas sejam todas engajadas de forma a colocar,
sempre, uma questão social na frente das suas necessidades pessoais . Eu, por exemplo, não vou reclamar no Procon do CFC da geladeira do meu vizinho, eu não tenho tempo, e, sinceramente, acho
que poucas pessoas fariam isto. Não é prudente esperar isto de
uma pessoa, por mais bem informada que ela seja.
Mesmo esclarecendo as pessoas sobre os impactos do consumo,
isto não quer dizer que elas vão necessariamente diferenciar os produtos em função desta informação. Agora, evidentemente, existe um
grupo de pessoas que vai diferenciar sim, que vai gerar um impacto
em termos de resposta a este estímulo, e que pode ser um instrumento importante neste processo. Mas não podemos esperar que
este grupo vá mudar o padrão de consumo dominante.
Eu continuo achando, e as evidências da ciên cia econômica
mostram isso, que a única maneira de mudar o padrão de consum o
de forma gradual, constante e sistemática é via preço dos produtos.
Então, na minha opinião, não vai ser com base na boa vontade das
pessoas que se operarão mudanças na escala desejada.
E.: já se podem observar várias estratégias de marketing que visam
sensibilizar as pessoas para as causas ecológicas, mesmo que os produtos não o sejam especificamente. É o caso, por exemplo, dos cereais
matinais que falam nas embalagens de animais ameaçados, ou de produtos que simplesmente utilizam o marketing verde. Você considera
que esta estratégia contribui para o consumo consciente ou verde?

R.S.M.: Todas as estratégias que disseminam informação relevante e que procuram educar o consumidor contribuem, e acho que
esse tipo de marketing tende a se expandir. Mas também vejo o lado
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do consumidor, e aí entram a internet, a TV a cabo etc., e a informação hoje está mais acessível do que nunca.
Sobre a importância dessas coisas eu não tenho dúvida. Mas,
ainda assim, não creio que isto será suficiente para uma mudança
radical no comportamento. Tudo o que se precisa agora é de um
instrumento econômico barato, interessante e democrático, porque
você já está dando a informação e a opção para o sujeito tomar a
decisão e isto deve ser valorizado.
A grande novidade que os países desenvolvidos estão utilizando
é a eco-labelling, um segmento deste instrumental do mercado que
você mencionou e que podemos chamar de "demanda ética" ou
"demanda verde", mas que hoje enfrenta problemas na sua própria
implementação. Os problemas são relativos a questões como "será
que todos estamos falando a verdade quando dizemos que este produto é verde, ou que aquele não é verde"?
É uma questão técnica, mas, mais uma vez, é aquela história: nos
pontos em que nós temos consenso e conhecimento é muito fácil empregar este processo, agora nos pontos em que não há consenso, isto é
bem mais difícil. Entretanto, penso que este é um caminho natural e que
esta história vai ter muitos desenvolvimentos nos próximos anos.
E.: Em relação ao consumo verde, participei de vários seminários
para se discutir tanto a Agenda 21 Brasileira quanto as dos governos
locais, que colocaram insistentemente o papel que o poder público,
em seus diferentes níveis, pode desempenhar na indução de uma
produção mais limpa ou numa demanda por produtos que sejam
mais econômicos em termos energéticos, ou recicláveis, e assim por
diante. Você considera que o estado, como comprador de bens e
serviços poderia estar atuando de um modo mais pró-ativo nesta
questão, exercendo um papel verdadeiramente pedagógico?

R.S.M.: O governo como comprador pode ter um importante
papel, sem dúvida alguma. Por exemplo, o nível de "internetização"
da economia brasileira deve muito ao que nós chamamos de "egoverno", relacionado ao imposto de renda e a algumas outras coisas, por razões que não cabe aqui discutir. O governo do Brasil foi e

tem sido um dos atares dinâmicos no processo de informatização da
informação no país, e, certamente, ele pode atuar no sentido de
estimular um outro padrão de produção e consumo.
Mas haverá sempre a dificuldade em descriminar o que os ecologistas argumentam em relação ao caráter de um sistema de ecolabelling, isto é, quão privado ele tem que ser, quão compulsório ele
tem que ser etc. Alguns partidários do eco-labelling não querem saber do governo, porque ele tende logo a normatizar e a criar um
cartório, a autarquizar o processo. Outros são partidários da idéia de
que sem a participa ção do governo, c han cela ndo e dando
cred ibilidade e representatividade política, o sistema não decolaria.
Eu, particularmente, não sei me posicionar. Entendo os temores
dos dois lados, mas não sei qual é a mistura ótima. Não sei por que,
no Brasil, tivemos até recentemente um grande impulso neste processo, mas depois ele parou, creio que devido à recessão. Existe atualmente um processo recessivo na economia e o governo tem dificuldade em tentar comprar pelo preço mais barato. Mas acredito
que há uma tendência a se adotar critérios associados à demanda
ética para comprar e que ela é irreversível, pois além de um instrumento funcional do ponto de vista dos reclames da cidadania, a demanda ética é também um instrumento de competitividade, de diferen ciação que mercado e compradores vão utilizar.

Entrevista realizada por Renata Bernardes e Napoleão Miranda, no
Rio de janeiro, no dia 79 de maio de 2003.

106

João Augusto Fortes
"Em 1543, o astrônomo polon ês Nicolaus Copernicus
contestou o princípio de que o sol girava em torno da Terra,
afirmando que, ao contrário, era a terra qu e girava em torno
do sol. Su a alt ernativa levou a uma revolu ção do p ensamento , e a uma nova perspectiva de mundo. Hoje, precisa mos
de uma reviravolta semelh ante na visão do mundo p ela
qual pensa mos as relações entre a Terra e a economia. A
questão, agora, não é que corp o celestial gira em torno do
outro, mas se o meio ambiente é parte da economia ou se
esta é parte do meio ambiente".
Lester R. Brown, Eco-Economy, 2001.

joâo Augusto Fortes é ambientalista e empresário. Em 1991, em
parceria com a empresária Bia Saldanha, criou o EcoMercado. No ano
seguinte, lançaram o Couro Vegetal da Amazônia, dando origem, posteriormente, à empresa CVA e à marca Amazonlife, que promove produtos
sustentáveis da região, com o apoio do Ministério do Meio Ambiente.
Conheceu Chico Mendes em 1988 e patrocinou algumas de suas viagens, inclusive a última, quando anunciou no Rio de janeiro que seria
assassinado. Foi articulador e presidente da ONG Salve a Amazônia que,
junto com outras organizações, apoiou a ONU e o governo brasileiro a
trazerem a 2a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento para o Brasil. Em 1990, criou o movimento Pró-Rio92, com o objetivo de realizar a Conferência no Rio de janeiro.

Entrevistador (E.): Você se envolveu com o ambientalismo quando conheceu Chico Mendes. Mas além do fascínio por ele e pela
novidade que trazia, você também acabou se apaixonando pela
Amazônia. Como foi isto?
João Augusto Fortes O.A.F.): O Chico foi um marco, mas não o
começo. Ao longo de toda a minha vida, me preocupei com a questão
ambiental até mais do que com a social, e isto começou no fim da
década de 1960, antes de eu entrar na faculdade, portanto. Minha avó
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era amazonense, meu bisavô foi juiz em Manaus, mas nunca tiveram
uma posição. Eu é que sempre tive uma coisa forte com a Amazônia, e
ter conhecido o Chico Mendes só veio a dar mais embalo a isto. Ele
era uma pessoa espiritualmente muito forte. Tudo o que ele falava me
soava bem. Não sei se entendia tudo, mas absorvia o máximo do que
ele dizia e, com o assassinato dele, não teve mais volta.

E.: Transformou-se em uma opção de vida?

j.A.F.: Virou uma profissão.
Um Mercado para a Ecologia
E.: Você é uma das raras pessoas do ambientalismo brasileiro
que tem tentado, há mais de dez anos, juntar ecologia e mercado,
através de vários empreendimentos. Gostaria, então, que você primeiro falasse do por quê da idéia de fazer esta aproximação e, depois, explorasse um pouco este percurso do ponto de vista das difi culdades e oportunidades que você identifica.

J.A.F.: Para falar disto tenho que contar como cheguei lá. Começou em 1988, com Chico Mendes e, depois de sua morte, nos
engajamos num movimento chamado Salve a Amazônia, que começou com o próprio Chico e teve início com a campanha do Alfredo
Sirkis, em 1988, para a Câmara dos Vereadores do Rio. Em 1989,
quando estava se propondo trazer para o Brasil a Conferência de
Meio Ambiente e Desenvolvimento- a EC0-92 , reunimos em Brasília
algumas pessoas do Salve a Amazônia . Lá, no gabinete do então deputado Fabio Feldmann, foi redigida uma carta das ONGs com uma
proposta para a ONU de que a Conferência fosse realizada no país e
que houvesse, também, um fórum paralelo das ONGs.
Quando, no mesmo ano, o Brasil foi escolhido para sediar a Eco92 , não havia ninguém do Rio propondo que a Conferência fosse na
cid ade. O Salve a Amazônia sugeriu , então, que eu reunisse um grupo representativo de pessoas do Rio para demonstrarmos o potencial de articulação que a cidade tinha para sediá-la.
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Fizemos um jantar na minha casa e chamamos o Betinho, o
Rubem César Fernandes, o José Eduardo Guinle, atual presidente
da Riotur 1 que na época representava o setor hoteleiro, o meu irmão Márcio Fortes, que era presidente do Banerf, o Teófilo de
Azeredo Santos, na época presidente da Fed eração Brasileira de
Ban cos; estava também o pessoal da CUP, do Pró Floresta, e foi
muito curiosa esta mistura.
E.: Uma mistura que só o Rio de janeiro co nsegue fazer...

j.A.F.: Exatamente. E misturamos esta gente co m o Gilberto Gil, a
Maitê Proença, a Lucélia Santos, o Fernando Gabeira - o povo do
outro lado. Estávamos fazendo muita força para que houvesse apoio
ao trabalho do ltamaraty de trazer a Conferência para a cidade e
para que as ONGs pudessem tirar proveito dela da melhor forma
possível, sem achar que se tratava apenas de mais uma conferência
da ONU, que era uma coisa para estrangeiro.
Aquilo era uma coisa nossa e foi o que saí falando para todo
mundo. Criei, então, outro movimento, chamado Pró-Rio 92, cuja
proposta era apenas que a cidade fosse a sede da Conferência. O
movimento acabou antes da Eco-92 terminar, porque aprendi com
Betinho como é que se trata a hora de entrar e a hora de sair. Algumas pessoas queriam transformá-lo em um movimento político, mas
eu não quis, não deixei.
Nessa época, só havia dois empresários no movimento
ambientalista do Rio : eu e a Bia Saldanha. A confecção dela fazia as
camisetas do Partido Verde. Era a época do Plano Cruzado e, apesar
da paixão que colocava naquilo, a Bia estava decidida a abandonar o
negócio, pois só dava prejuízo. Foi quando ela me ligou dizendo que
queria trabalhar na Conferência.

1 Órgão de fomento ao turismo da Prefeitura da Cidade do Rio de janeiro
2 Banco do Estado do Rjo de janeiro
3 Central Única dos Trabalhadores

E.: Foi neste momento que nasceu a parceria de vocês?
J.A.F.: Foi a semente, porque eu disse: " Não, Bia, você não pode.
Nós somos os únicos empresários do grupo e temos que pensar em
algum negócio, porque não há ninguém com este cunho de mercado." Propus a ela pensarmos em produtos ecológicos, em consumidores de produtos ecológicos que, até então, ninguém havia testado. Ela
topou e partimos para esta aproximação entre ecologia e mercado.

Uma Iniciativa Pioneira
E.: Este primeiro empreendimento foi o EcoMercado? Como
funcionou exatamente?

J.A.F.: Resolvemos abrir o EcoMercado, cujo nome foi a Bia que
propôs e, no final de 1991, inauguramos a loja em Botafogo. Começamos, então, a prospectar produtos até que chegamos a um que era
feito pelo pessoal que tinha saído do Rio para viver em comunidades
do Santo Daime 4 , na Amazônia: uma mistura do saco encauchado
com a defumação da borracha, da péla.
Para obtê-lo, juntamos duas técnicas tradicionais dos seringueiros: eles encaucham, isto é, emborracham um tecido de algodão, o
próprio saco de arroz ou de feijão que usam , às vezes, para cobrir a
mesa. Outras vezes, compram toalhas de mesa que são, então,
emborrachadas. Só que, com o tempo, o produto melava. Eles têm,
ainda, uma outra técnica, também tradicional , que é a da defumação
das bolas. Surgiu, assim, a proposta de misturar as duas.
O resultado foi uma espécie de tecido, que a Bia achou que
podia ser usado para fazer bolsa. Eu olhei e disse: "Tem cara de couro e pode passar como uma proposta de alternativa ao couro animal.
Vou chamar de couro vegetal."

4 Movimento religioso da Amazônia, que mescla elementos do Catolicismo com
rituais mágicos por meio do cons umo da ayahuasca, planta alu cinógena (ou enteógena,
como seus seguidores a definem) que dá nom e ao movimento.
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E.: Então, foi você que inventou o nome de co uro vegetal?
J.A.F.: Fui eu mesmo . A Bia encontrou a aplicação para ele, eu
achei que cab ia como alternativa e aí propusemos sua venda, tudo
de modo ecologicamente correto: não podia ter química, não podia ter isso, ter aquilo . Lançamos o produto em 92, durante a Conferência, quando montamos um a barraquinha no Fórum Global que
foi um sucesso.

E.: Até eu comprei uma agenda, naquela ocasião. Só que melou ,
alguns meses depois.
J.A.F.: Exatamente. O problema era que não vulcanizava o produto e ele, então, durava seis meses, quando começava a melar. Lá
na floresta, o seringueiro faz outro, mas aqui não dá. Nós ficávamos
trocando os produtos, para teste, tentando saber qual era o problema, até que tiramos uma posi ção a respeito, poi s este era o produto
mais procurad o no EcoM ercado, co rrespondendo a mais ou menos
30% de toda a venda que tínhamos.
E.: Quantos itens vocês chegaram a vender no EcoMercado?

J.A.F.: Quase 800 prod utos diferentes.
E.: Quer dizer que, em 1991, quando fizeram o inventário, vocês
conseguiram achar mais de 700 produtos? Dê uma idéia dessa cesta
de produtos; o que havia nela?

J.A.F.: Nós quase montamos uma pequena loja de departamentos. Nós vendíamos tecnologia que ia de bicicleta até lâmpada
fotovo ltaica da Siemens. Tínhamos a seção de papelaria, que era
de materia l reciclado - cadernos, cartões etc; a seção de roupas,
com o Green Peace, que na época tinha um algodão orgânico . Nessa
seção de modas, vendíamos jóias feitas de sementes, que eram muito
bonitas. H avia, també m, objetos de arte em decoração e mu ito
artesanato indígena, co mo cestos ianom âmi s.

E.: Quando vejo hoje a cadeia de lojas Mundo Verde, eu me lembro
muito do EcoMercado e penso que ele talvez tenha sido lançado cedo
demais. Será que não foi isso que ocorreu? O EcoM ercado não teria sido
demasiadamente avant-garde, dirigido a um público muito elitizado?

j.A.F.: Talvez. No EcoMercado havia uma seção de al imentos,
como no Mundo Verd e; só não tínhamos produtos esotéricos, pois
não queríamos misturar espiritualidade com negócios, apesar de naquela época eu já ser pratica nte de ioga e med itação.

E.: Mas eu co mprei lá um CD para meditação.
J.A.F.: Havia um a seção cultural, mas não vendíamos, por exem plo, incensos nem velas. Velas, aliás, até havia, mas era m umas velas de ce ra, vendidas por serem eco lógicas O EcoMercado, apesar
do sucesso junto aos ambientalistas e a um ce rto tipo de público,
dava prejuízo e, em 1993, a Bi a e eu resolvemos desenvolver a
tecnologia do co uro vegetal. Contratamos quími cos da USP, São
Paul o; depois veio um de Vanco uver, Canadá, para atende r a um
cliente do exterior onde já estava m qu erendo co nhecer o produto.
Antes mesmo, em 1992, houve um lançamento internacional do
produto que atraiu gente do mundo todo. Resolvemos, então, investir
nisso e, em 1994, quando precisamos de recursos, tínhamos as opções
de investir na Amazônia ou de investir numa rede de lojas EcoMercado.
Todos os nossos consultores diziam : " Invistam na rede; o que vocês vão
fazer na Amazônia?" Bia e eu escutamos aquilo, achamos que nossa
opção era a Amazôni a e resolvemos arriscar fazer o produto lá.
Esta nossa opção teve muito de paixão, da missão que enxergávamos
para nós, da proposta de vida que queríamos e do fato de não querermos virar uma rede de lojas sem um aprofundamento de propósitos.

A Sustentabilidade do Eco-Produto
E.: Vocês estavam querendo inovar, não é?

j.A.F.: Nós queríamos entrar na questão do produ to ecológico
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em profundidade e não simplesmente ganhar dinheiro. O couro vegetal é perfeito neste aspecto, porque trabalha com tecnologia tradicional. Incrementamos pequenas evoluções nessa tecnologia, mas
sua base é tradicional, é da cultura da floresta.
E.: Na reprodução dos recursos, inclusive?

j.A.F.: O seringueiro e o índio que têm a família que cuida de
uma colocação 5 , que têm estrada de seringa, exploram áreas que
vão de 300 a 800 hectares. Eles estão, portanto, controlando e assegurando a co ntinuidade daquilo, porque vão fazendo do corte na
estrada de seringa uma forma de vigiar a floresta. Duas vezes ao dia uma para cortar e outra para coletar o leite - o seringueiro olha o que
aconteceu, vê se alguém está tirando uma árvore, se alguém está
invadindo, se está querendo desmatar etc. É uma espécie de fiscal e
isto é o que, aliás, afirmam os seringueiros: "Quem está na floresta,
está cuidando dela."
Nós calculamos que a área média controlada pelo seringueiro é
de 600 hectares, mas vamos supor que sejam 500: temos hoje 200
famílias que podem trabalhar com couro vegetal ; cada uma delas cuidando de SOO hectares, são 100 mil hectares em que ninguém mexe.
E.: Dá, então, para as 200 famílias sobreviverem e ainda virar
um negócio lucrativo?

j.A.F.: Dá, mas há um outro lado: pagamos muito bem a eles,
uma forma de fazer com que se interessem em ter aquela como sua
atividade principal. É lógico que alguns seringueiros são melhores e
ganham mais, e outros cujo trabalho é pior e ganham menos. Nós
introduzimos um incremento de qualidade que eles não tinham e
que também funciona como um estímulo. Além disto, introduzimos
um outro fator que é a quantidade que cada família pode produzir:

5 Casa do seringueiro amazonense, geralment e construída sobre palafitas .
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fixamos em, no máximo, duas mil lâminas por ano para que possa,
no inverno, coletar a castanha e fazer agricultura de subsistência.
Nosso objetivo é valorizar ao máximo a cultura que eles têm e
não transformá-la num bem de produção. Não queremos que sejam
operários, mas que continuem a realizar suas festas, no caso dos seringueiros, e cerimônias, no caso dos índios. Neste aspecto, contei
muito com a ajuda do Ailton Krenak 6 , outro guia que tive e de quem
gosto muito. Ele colaborou conosco como observador, nos explicando o que estávamos fazendo, e ele o fez muito bem. Esta idéia de
tecnologia tradicional com uma pequena evolução de tecnologia foi
uma de suas explicações.
Os aspectos social, cultural e ambiental, portanto, são muito importantes neste negócio, mas o aspecto financeiro também o é. Deste ponto de vista, temos alcançado um certo resultado, mas já tivemos sérios problemas, já quase fechamos e já renascemos. Temos
uma dívida grande com o BNDES 7 - cerca de um milhão de dólares.
E não estamos conseguindo pagar.
E.: Vocês tiveram uma idéia excelente, ecologicamente correta,
que lida com cultura tradicional. Vocês enxergaram um nicho de
oportunidades, por que vocês estão endividados? Por que é difícil
trabalhar com produtos ecológicos?

j.A.F.: Nosso caso não é genérico. Tivemos algumas dificuldades
de percurso, em primeiro lugar porque fomos pioneiros, como você
falou. Quando começamos a trabalhar com o pessoal da floresta,
entrando nas colocações lá pelo Alto do Juruá, na Aldeia Kaxinawá
ou na aldeia Yawanawá, tínhamos que fazer o treinamento do povo
de lá para usar a tecnologia que criamos, usando uma fórmula e um
processo que é semelhante ao que eles já usam, mas que exige uma
capacitação para se obter qualidade, para não melar, para não en-

6 Líder indígena, da tribo dos Kren ak, militante ambientalista na Amazônia
7 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
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frentar os problemas que tivemos anteriormente. Então, nós investimos muito nisso.
Em 1994, nós pegamos dinheiro junto ao BNDES, embora estivéssemos esperando que o banco se tornasse acionista do projeto. A produção na Amazônia começa no verão que é em abril, maio, mas o
BNDES atrasou a liberação dos recursos, dizendo para nós: " Podem
começar." Nós caímos nessa história e, quando fomos fechar o contrato, eles disseram: "Olha, nós não vamos mais ser sócios de vocês, vamos dar um financiamento." Só que já estávamos no meio do processo, já havia até dinheiro da minha família colocado no negócio.
O custo da montagem, além disso, foi muito alto. Você já foi à
Amazônia? Já viajou pelos igarapés? Já subiu as cabeceiras dos rios?
Só para você ter uma idéia, a primeira vez que fizemos um treinamento desses, demoramos 60 dias dentro da floresta. Dormindo em
colocação, viajando de canoa com material de termômetro para poder fazer um forno bem regulado etc., com uma equipe de cerca de
15 pessoas - a pessoa que faz a capacitação, a que ajuda a fazer a
construção, o educador, e tudo o mais. Este custo é enorme: cada
passagem para o Acre, hoje, custa R$ 2.400,00.

A Conquista do Mercado

E.: Qual é, então, a viabilidade de fazer uma coisa dessas, além
do pioneirismo, da boa idéia?

j.A.F.: Nós pagamos um preço alto por causa do nosso
pioneirismo. Quando chegamos a esses lugares, as pessoas não tinham nem certidão de nascimento e precisavam pagar para tirar
documentos. No começo, dávamos dinheiro a elas para isto. Elas
ficavam no mato e nós é que levávamos os produtos químicos, o
tecido; elas só vinham entregar a lâmina pronta no final de dezembro, quando o rio subia de novo e já podiam descer pelo igarapé. Se
não, tinha-se que ir até lá, no lombo de burro ou carregando nas
costas . No verão, o avião pousa na missão Sete Estrelas e é preciso
andar um dia e meio a pé. Se for de canoa, são quatro horas na
época da chuva. É muito longe.

CONSU MO, REspoNsAbilidAd E E M EII CAdo

115

O pessoal que produzia tinha que receber o pagamento antecipado, mas nós só recebíamos o produto seis meses depois e só então
é que prod uzíamos as bolsas. Para sair de lá, o produto demorava
cerca de 60 dias: o material desce, por exemplo, o ri o Manteiga ,
depois o Tejo e em seguida o juruá de batelão para chegar onde está
a balsa. Depois pega a balsa, desce o rio juruá, o Solimões e o Amazonas, sobe o Madeira e vai até Porto Velho para entrar num cami nhão e vir para o Rio de janeiro. Só em março, um ano depois, é que
recebía mos a bolsa e podíamos vendê-la.
Começamos a ter, então, problemas com o preço. Em 1994, com
o Plano Real, o dólar passou a valer 1 real e o nosso principal mercado, naquele momento, era o estrangeiro, porque aq ui no Brasil não
se tinha consciência do produto ecológico, a não ser no Rio de j anei ro, onde já havíamos inclusive testado o EcoMercado.

E.: Vocês fizeram alguma pesquisa para saber quem era este público consumidor?

j.A.F.: Na época fizemos alguma co isa. Na pesquisa, fizemos
perguntas do tipo: " Você co mpraria? " e as pessoas respondiam que
sim, mas na hora da compra acabavam adquirindo o produto mais
barato, fe ito de plástico, de náilon e que existe aos montes. Em 1994,
sentimos que o nosso mercado estava mesmo no exterior. Quando
começamos a trabalhar para exportar o produto para os Estados Unidos, fizemos uma pesquisa com a Conservation lnternational, que
nos ajudou. Mas quando se chegava na questão do preço, eles queriam um produto barato: "Ah, é ótimo, mas não pode ser feito na
Coréia? Porque tudo que nós fazemos na Coréia é mais barato."
Só que essa não era a nossa proposta. Apareceu , então, uma
empresa, a Hermés, griffe que vende gravatas, lenços etc., e que
representa o topo do consumo do mund o; o co nsumidor mais
elitizado é o da Hermés. Mas, até ela aparecer, quem nos procurava
classificava-nos como um produto alternativo, verde, hippie, meio
indiano, que tinha então que ser mais barato : "É bacana, deixa que
depois eu compro." Quando a Hermés fechou negócio conosco, nós
renascemos e conseguimos renegociar com o BND ES.

116

E.: Vocês criaram uma marca, a Amazonlife, não foi?

j.A.F.: A Amazonlife é mais recente. Na época, para entrar no
mercado internacional, nós criamos a TreeTap, pois o nome couro
vegetal, como produto, não pode ser registrado porque os fabricantes de couro não deixam. Desde a época do curvin nos anos 50, já
não deixavam nenhum outro produto que não fosse de couro animal
ter o nome de couro.

E.: O que significa tree tap?
j.A.F.: Tree tap significa tap the tree, cuja tradução é 'bater na
árvore', como bater na porta. Se colocássemos 'cortar', poderia dar a
entender que era preciso abater a árvore, matá-la, quando o corte é
apenas para se extrair o leite que produz a borracha. Os americanos,
inclusive, conhecem este processo porque o sirup, um tipo de mel
vegetal, vem do mesmo corte da seringueira.
E.: Vocês criaram duas marcas aparentemente fortes; qual vem
sendo a reação do mercado?

j.A.F.: Com a experiência da Hermés, conseguimos estabilidade financeira. Mas sabíamos que não poderíamos ficar com
um cliente só, porque isto significa que no dia que ele não quiser
mais, você está morto. A Hermés começou a conversar conosco
em 1996 e, para atendê-la, fechamos tudo no Rio, a Bia se mudou para o Acre, onde ficou de 1997 a 1999. Em 1997, nós fizemos um produto acabado. Em 1998, eles testaram uma coleção
enorme e, no ano seguinte, lançaram o produto no mercado e foi
ótimo, maravilhoso, todo mundo gostou. Tivemos uma série de
encomendas até 2003. A partir de agora nós temos que começar
a trabalhar para expandir.
Em 2000, apareceram os investidores da internet e um deles,
que havia criado o site amazonlife.com, nos convidou para trabalhar com ele em sociedade. É, até hoje, um site de informação
sobre a Amazônia.
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E.: O site tem belas imagens ...

j.A.F.: São do BodanskyB, foi ele quem fez a montagem do site inicial, mas aí começaram a surgir alguns problemas de tecnologia da internet,
essas coisas, e apesar dos investidores terem continuado a colocar um
bom montante de dinheiro no projeto, não houve para eles o retorno
esperado. Quanto a nós, na época conseguimos nos estabilizar financeiramente e começamos a ampliar para outros produtos.
E.: Foram vocês, então, que ficaram com a marca Amazonlife?

J.A.F.: Sim, até porque a proposta não era colocar só o couro
vegetal, e sim o estilo de vida, que é a proposta de qualquer mercado. Você não vende só produto, mas todo um conceito com o qual a
pessoa se identifica quando vai adquirir o produto. Nós resolvemos
criar um estilo de vida amazônico.
E.: E como vai o negócio?

j.A.F.: Em 2002, aumentamos cerca de três vezes a nossa venda
para o mercado interno. No mercado externo, a Hermés está diminuindo os pedidos e nós estamos tentando substituir por outros produtos. Temos um novo cliente, obtido através da WWF, que comprou
recentemente dez mil bolsinhas para o novo modelo de bicicleta que
vai lançar. A bicicleta vai ter a marca da WWF 9 que exigiu, por isto,
que ela tivesse este acessório de couro vegetal. O principal, entretanto, é o fato de a própria história do produto funcionar como chamariz:
quem comprar esta bicicleta, poderá contar a origem das bolsinhas.
Foi esta a estratégia usada pela Hermés, que criou a marca Amazônia para os seus produtos de couro vegetal. Ela fez isto não porque
tivesse preocupação ambiental, mas porque queria colocar no mer-

8 Jorge Bodansky, cineasta brasileiro, especializado em documentários ambientais
9 World Wildlife Fund, organização não-governamenta l int ern acional, voltada p ara
a defesa do meio ambiente
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cada um produto exotique (exótico), e a Amazônia tem este apelo.
Além disso, o produto é fe ito por índios e seringueiros, o que lhe dá
um cha rm e especial.
Já a WWF co loco u sua condição para ter o nom e associado à
bicicleta por ca usa da questão ecológica. Foi a WWF da Holanda,
que é fortíss ima: dos 16 milhões de habitantes daquele país, 800 mil
- 5% da população- são associados e contribuem para a WWF.

O Eco-Consumidor Brasileiro
E.: Você conhece a pesquisa O que o brasileiro pensa do meio
ambiente e do desenvolvimento, do lser, que eu coordenei em 1991 e,
novamente, em 1997 e 2002. Em 1997, considerando a década anterior, os empresários diziam que o ambientalismo tinha conseguido uma
vitória- a de ter, realmente, " limpado" o processo de produção. E o fez
por dois motivos: primeiro, porque teve uma regulação muito forte em
cima das empresas e, depois, porque começo u a existir uma lógica de
mercado. Para serem com petitivas, as empresas tiveram que se adequar
e ter, até, uma performance de mercado melhor que as demais. Quando perguntados, entretanto, se isto poderia ser visto com otimismo, se
iria ocorrer uma evolução contínua, eles responderam : "Não, o que o
mercado podia fazer sozinho, ele já fez. A partir de agora, será preciso
haver um eco-consumidor que o pressione." Na sua opinião, existe no
Brasil este eco-consumidor? Quem é ele?

j.A.F.: Se cons id erarmos alguns segmentos, é possível encontrar o eco-consumid or brasileiro. No Ri o d e janeiro, as classes
média e média alta co nsideram, inclusive, a questão am biental
como parte da ed ucação formal. Há, portanto, um públi co que
vai aj ud ar a eco logia, que se co nsegue atrair porque é curioso,
porque te m história.
Há, entretanto, um problem a a ser resolvido que é o fato do
produto ecológico ser mais caro do que o conven cio nal. Então, não
dá para co locá-lo no mercado direto. Vamos chegar lá? Vamos. Vai
ser pouco a pouco? Vai . Hoje, os produtos orgânicos são mais caros,
mas há um público que os compram em fun ção da saúde. Não existe
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ainda, porém, um público que veja o papel reciclado ou o couro
vegetal como produtos saudáveis.
Esse tipo de visão ainda não faz parte do pensamento global,
está mais ligada ao pensamento local. Qual é a opção? Eu aprendi
uma coisa: muda-se o processo social através das elites. Pode ser
elite intelectual, social, científica, mas é pela elite que as mudanças
de co mportamento chegam aos demais segmentos sociais, que querem imitá-la. O inverso é raro.

E.: Será? Fico me perguntando se este não seria um debate mais
filosófico. No caso da ecologia, a Marina Silva e o próprio Chico
Mendes vêm mostrar às el ites que existe um ecologismo popular que
também pode ser transformador. E, nas áreas urbanas, os jovens de
classe média imitam os garotos das favelas - a cultura do hip-hop,
por exemplo. O processo não seria, então, uma via de mão dupla?
j.A.F.: Em ambos os casos, trata-se de uma elite cultura l produzida por diferentes segmentos: o hip-hop já conseguiu produzir uma
elite entre os jovens de baixa renda. Na cultura, isto é até mais fácil.
Na hora do consumo, porém, a experiência mostra que o padrão
imitado é o das elites e o fator de decisão, na maioria das vezes, é o
preço mais barato . Não existe um processo de consciência. Estou
falando isso no geral, e não acerca de certos nichos.
Tentando ser mais explícito, o que quero dizer é que nós, por
exemplo, mudamos de padrão quando a Hermés entrou no processo; o nosso grande ganho foi a possibilidade de sair do alternativo e
entrar no consumo de massa através da elite. Éverdade que se trata,
ainda, de um consumo de massa elitizado, porque se for somente de
massa, o produto teria que ser barato.

As Zonas Francas Verdes
E.: O preço das bolsas é alto para um cons umo de massa menos
elitizado?

j.A.F.: Sim, é alto. Estamos buscando atender, agora, a uma de-
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manda do governo Eduardo Braga, do Amazonas, que criou uma
Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, o que já é um passo fantástico. Foram criadas, também,as Zonas Francas Verdes, nas calhas
do Purús, do juruá, do Solimões, do Negro.
E.: O que são as Zonas Francas Verdes?

j.A.F.: Éum processo de estímulo à produção verde, nessas calhas.
E.: Elas têm uma estrutura de impostos diferenciada?

j.A.F.: Têm incentivos, têm estímulos para tentar fazer com
que a produção local seja sustentável para atender, por exemplo
à rede escolar: na merenda distribuída nas escolas públicas de
todo o estado do Amazonas, o leite em pó vem de São Paulo, o
arroz vem do Paraná, a carne-de-sol vem do Ceará, e assim por
diante, quando se tem à disposição o açaí, a mandioca etc. Eles
estão querendo, então, substituir aqueles itens pela guarapava ou
pelo patauá com farinha de peixe, cheia de cálcio, que a população adora e que é uma comida local muito forte, ou oferecê-lo
com farinha de mandioca.
Esta mudança requer um comportamento diferente, mas estimula a produção local e a geração de renda . Para começar, já se
gastaria menos em função do preço do transporte das mercadorias.
No entanto, às vezes, ainda sai mais cara essa produção local do
que importar de São Paulo. Outro exemplo são as mochilas que os
alunos recebem do governo, que eram de náilon, custavam R$ 7,00
e vinham de São Paulo. Tentamos fazer a mochila em couro vegetal
na calha do Purús, com produção local, a um preço mais barato.
No entanto, o menor preço que alcançamos foi de R$ 22,00.
E tem mais. O aluno que recebe a merenda olha aquela comida e acha que gostava mais da carne-de-sol com arroz, porque esta
que o governo está oferecendo ele já tem em casa, no dia-a-dia.
Provavelmente o cheiro do couro vegetal lembrará a ele que seu
pai, pobre, está ralando e não consegue vender a borracha que fica
cheirando mal em casa.
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E.: Os produtos que vêm do Sul trazem junto todo um imaginá.
- ,?
no,
nao
e.
J.A.F.: É, é isso. A interferência cultural é muito grande. Eu fui ao
Tapajós, na Semana Santa, num loca l do outro lado do rio . De
Santarém até lá são 20 quilômetros, cruzando o rio de margem a
margem. Demora duas horas, é longe. Na margem de lá, não há
estradas, a região é muito mais preservada, tem comunidades que
fazem tecidos, palhas, muita coisa bacana que nós vamos buscar.
Mas as pessoas ouvem as rádios de Santarém que tocam os Tribalistas
e outros sucessos do Rio e de São Paulo. Sem falar nas comunidades
que têm TV com parabólica.

E.: O Instituto Socioambiental faz no alto do Rio Negro uma produção de palha para exportar que é linda.

j.A.F.: É da tribo baniwa, que faz cestaria com uma qualidade e
freqüência mais ou menos regulares. Este é outro problema, porque
às vezes eles entregam uma certa quantidade e, depois, só no ano
seguinte. Eles pensam assim: "Este ano já produzi o que tinha que
produzir, agora vou fazer outra coisa, ou não fazer nada"; tudo bem,
faz pare da cultura local, temos que respeitar, mas o mercado não
aceita isto: para ele tem que haver regularidade, freqüência.
Populações Tradicionais

e Mercado

E.: Eu queria explorar esta aparente contradi ção entre a dinâmica das comunidades locais e as necessidades do mercado . Pelo seu
relato, há um descompasso no ritmo e se você faz um investimento
agora, só vai recuperá-lo daqui de um ano . A idéia de um a
sustentabilidade para a Amazônia e para outras populações tradicionais é compatível com a idéia de mercado? Será realmente possível
promover seu desenvolvimento sustentável?

j.A.F.: Mesmo com essas dificuldades e tudo o mais, é possível. É
só uma questão de chegar lá e, também , uma questão de estímulo.
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Esta defasagem pode ser corrigida por meio de impostos e um a série
de outros mecanismos.

E.: Se existe subsídio para trigo, cana-de-açúcar, café, para tudo neste
país, deveria haver também para esse tipo de produção, você não acha?

J.A.F.: Claro. Por exemplo, a mochila de R$ 7,00 chega lá porque
entra pela Zona Franca de Manaus e não paga nem IPI - o imposto
sobre produto industrializado, nem ICMS, que é o imposto sobre
circu lação de mercadorias e serviços. Tem até uma coisa meio perversa nesse estímulo da Suframa 1 0 , porque os municípios que estão
fora dela pagam estes impostos, o que torna seus preços pouco com petitivos dentro do próprio estado em relação aos produtos que vêm
Sul do país, ou do exterior. Isto tem que ser revisto. Eu só descobri
recentemente, ao tentar montar o preço da mochila que queríamos
produzir para o governo do Amazonas.
E.: No preço de R$ 22,00 pelo qual sairia a moch ila estavam
incluídos os impostos ou só o custo de produção, como matériaprima e mão-de-obra?

j.A.F.: Com os impostos ia sair mais cara ainda. Uma boa notícia,
porém , é a de que a nossa lâmina de borracha, que já custou R$
24,00. hoje já pode ser produzida por R$ 12,00, e estamos querendo chegar a R$ 8,00. Não podemos é, de repente, chegar para a
pessoa que faz a lâmina e dizer que ela tem que fazer por R$ 8,00. É
tão pouco, que ela pode perder o interesse. A nossa meta, porém , é
chegar a uma lâmina que custe isto. Estamos diminuindo a espessura
e há uma série de outras possibilidades.
Pioneirismo é isto: você tem que ir lá, tem que gastar tempo .
Hoje eu não estou recebendo nada por este trabalho, tenho que
faze r outros para poder sobreviver, porque tenho cinco filhos, tenho
um custo alto. Não dá para fazer este tipo de negócio por telefone,
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não dá para mandar um e-mail, até porque e-mail nem chega em
Boca do Acre. Por outro lado, chegar em São Gabriel da Cachoeira
sai caríssimo, só a passagem aérea de Manaus até lá custa R$ 1.200,00.
E, se não for de avião, leva-se de 12 dias a 20 dias de barco.
E.: Qual o seu principal mercado no Brasil, Rio ou São Paulo?

j.A.F.: Ambos são importantes. Mas temos, agora, esta grande possibilidade de formação de mercado no Amazonas. É uma possibilidade real, se considerarmos o esforço de promoção do governo local
que está tentando complementar o que pode pagar - ele pode pagar
até R$ 10,00, pelo orçamento da Secretaria de Educação, via patrocínio de alguma empresa. Seria um subsídio para completar o preço.

E.: O que você está contando sobre a sua experiência revela
uma mudan ça de cultura e, também, uma educação do mercad o.
Vocês usam a estrutura que o mercado oferece para a divulgação dos
produtos? Vocês têm (o/ders, vídeos, usam agência de propaganda
para fazer campanha?
j.A.F.: Nós nunca conseguimos fazer isso, porque é muito caro.
Mas temos contado com a receptividade da mídia, que nos dá espaço.
E.: Vocês participam da rede conhecida como fair trade (comércio justo)? Existem hoje, no mercado global, várias redes de produtores e consumidores que estão nesse nicho onde é importante a história do produto que, de alguma forma, comprova a justiça ecológica,
a justiça social etc.

j.A.F.: Nós queremos fazer parte desta rede, e já estamos em
conversações com o Viva Rio. Este é um mercado possível.
E.: Vocês já contrataram, em algum momento, uma estratégia de
negócios? Vejo que vocês têm perseverança, vontade que isto dê
certo, mas lidam sempre com tanta dificuldade que fico imaginando
se não seria necessária uma outra estratégia de mercado.
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J.A.F.: Com a entrada da Hermés, nós estamos numa outra fase.
Junto com ela, em 2000, vimos a possibilidade de entrar na internet
que, no entanto, se revelou uma furada. Passo a passo, entretanto, começamos a nos posicionar de forma diferente. Hoje, com os novos sócios que temos, estamos trabalhando uma nova estratégia de mercado.

E.: Seus novos sócios são empresários?
J.A.F.: São, e nós estamos hoje com um acord o de acionistas,
tentando ver se devemos passar a gestão da empresa para profissionais. Não que nós não tenhamos capacidade, mas porque existem
pessoas mais especializadas nisto que nos liberariam para o nosso
trabalho de pesquisar outros produtos, divulgá-los etc., na linha do
Amazonlife. O que pretendemos é aproveitar a história do couro
vegetal e fazer outros produtos irem na mesma direção, com o mesmo princípio de tentar colocá-los num mercado mais elitizado.
Um bom exemplo são os alimentos. Hoje, o chefCiaude Troigros
faz pratos com alguns desses produtos e está até exportando. Ele já
colocou-os, inclusive, na França, mas isto começou em 2001, quando
o convidamos para preparar um jantar para o Ministério do Meio
Ambiente .
E.: Falando em Ministério do Meio Ambiente, a expectativa é de
que a atual ministra, Marina Silva, dê muita atenção à Amazônia.

J.A.F.: O presidente Lula, em maio último, com os governadores
da região, lançou no Acre o programa Amazônia Sustentável e coloco u no Banco da Amazônia R$ 21 O milhões para investimento em
produtos sustentáveis. Esta é a primeira vez que o Brasil coloca o
produto sustentável não apenas como uma questão social e ambiental,
mas também como uma questão econômica. O assu nto só saiu nas
páginas de economia dos jornais porque entrou dinheiro, investimentos, possibilidades etc.

E.: A experiência de vocês no âmbito do desenvolvimento sustentável represen~a um ensaio, um aprendizado da sociedade, do

mercado, dos empresários. Com base nela, e apesar das dificuldades
relatadas, como você vê a possibilidade de ecologia e mercado dialogarem de forma construtiva e sustentável? Você acredita que se
possa construir um padrão de relacionamento que possa tornar sustentável o processo de produção e consumo no futuro?

j.A.F.: Se tomarmos a história dos produtos orgânicos como exemplo, talvez eles nunca consigam ser um produto de massa. Apesar
disso, pode ser que eles venham a ter um consumo bastante adequado à preservação de áreas que sejam sustentáveis . Com o tempo,
alguém vai plantar açaí no Sul ou na Califórnia; não dá para pensar
que sua cultura vai ficar restrita à floresta para sempre. E lógico que
estes produtos vão ganhar o mercado, como ocorreu com a questão
da própria borracha no começo do século XX. Mas a história desta
possibilidade sempre vai gerar uma diferença e sempre será contada
como algo que vale a pena. Quando se compra algo que tem o registro diferenciado, isto sempre vai ter um valor maior.
Acho que o maior valor agregado do produto ecológico é o valor
da honra, da dignidade do produtor. Eu vou exagerar aqui, puxando
um pouco para a questão do índio. Quando trabalhamos a primeira
vez com os Yawanawa, para fazer o couro vegetal , vivam 21 O pessoas na terra deles, que era grande - a maioria, mulheres, crianças e
velhos. Todos os homens estavam na cidade ou trabalhando em fazendas, fazendo desmatamento que, para o índio, é uma coisa dura.
Estavam nessa posição porque a economia local foi destruída pelos missionários, que cortaram toda a produção local. Antes, moravam
todos juntos na mesma cabana e acordavam cedo. As mulheres faziam
o rancho, como eles falam: uma acendia o fogo, outra preparava a
comida, outra pegava a água etc. Num minuto, às 4 horas da manhã,
estava todo mundo com o rancho na mão e ia para a caçada, para a
pesca, para cortar seringa. Mas tinham que sair às 4 horas da manhã.
Quando chegaram os missionários, o aldeamento foi considerado promíscuo. Tinha que dividir as famílias em casinhas. A mulher,
sozinha, já não conseguia fazer tudo a tempo; às 6 horas da manhã já
era tarde, os homens não iam mais caçar. Então, o pastor dava uma
comidinha para eles. Quando pegavam um resfriado, dava-lhes um
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remedinho porque o pajé já não existia mais. Aquilo acabou virando
um nada. Esse povo, quando perde o valor cultural, quando vira branco, vira o pior dos brancos. Torna-se totalmente indigente: não tem
identidade, não tem dinheiro, não fala a língua. Quando vai para a
ci dade, dão um porre nele, fazem sexo com a sua mulher porque
acham que é uma prostituta.
Mas quando se vai à floresta para estar com eles - e já passei
por esta experiência - morre-se se não estiver na companhia de
um deles. Você não sabe pescar, não sabe apanhar frutas, não sabe
nada . Ele é rico, é digno. Nós é que somos pobres, que não sabemos fazer nada. Esta valorização cultural é fundamental. Quando
nós chegamos lá, dissemos para eles: "Queremos fazer um negócio
que aprendemos com vocês, mas queremos que vocês produzam e
dêem o melhor de vocês." Primeiro, eles acharam estranho: "Como
é qu e um branco vem para cá e quer fazer uma coisa que é nossa?
Porqu e, tudo que é nosso, não vale nada. Vale o que é deles: o
motor, a arma, o avião ... "
Nós mudamos este padrão e eles começaram a voltar. Dois anos
depois, havia 40 pessoas na aldeia. Nasceram alguns, mas a maioria
são pessoas que voltaram. É mais digno ficar lá do que na Funai, em
Cruzeiro do Sul. Embora seja ainda pouco, esse pessoal vai dando o
exemplo. A minha sensação é de que mesmo com um modelo de
desenvolvimento sustentável vai se ter, por exemplo, uma produção
em massa da soja - que se puder não ser transgênica, melhor, mas
estou achando difícil segurar essa onda. Mas vai se poder também
comprar um cupuaçu, um açaí, que são produtos que não tem este
parâmetro . Nem todos, talvez, possam usufruir disto; mas a população que está lá, esta vai ter que garantir a perpetuação desses recursos para que possamos utilizá-los no futuro.

Entrevista realizada por Samyra Crespo e Napoleão Miranda, no Rio
de janeiro, no dia 29 de maio de 2003.

128

Editores
Fabio Feldman

Fabio Feldmann é advogado formado em Direito pela Universidade de São Paulo e em Administração de Empresas pela Fundação
Getúlio Vargas. É reconhecido nacional e internacionalmente como
uma liderança do movimento ambientalista brasileiro, no qual começou a atuar no início da década de 70. Foi eleito deputado federal por São Paulo por três vezes consecutivas e, na Assembléia Nacional Constituinte de 1987-1988, foi o líder da "Frente Verd e", que
redigiu o capítulo sobre meio ambiente da nossa Constituição. Em
1990, recebeu do PNUMA o prêmio Global SOO, em reconhecimento às suas atividades em favor das causas ambientais.
Entre 1995 e 1998, foi Secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Em 2000, foi o responsável pela articulação
entre o governo e as organizações não governamentais para a cri ação do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, tornando-se
desde então o seu secretário executivo. Assessorou a Presidên cia
da República em vários eventos internacionais, destacando-se a
Conferência Rio + 1O, realizada em Joanesburgo, na África do Sul.
Atualmente, participa como conselheiro de várias organizações
ambientalistas e dedi ca -se ao IPSUS - Instituto PróSustentabilidade, que ajudou a criar, voltado especialmente para
as questões relativas à implementação do desenvolvimento sustentável no Brasil .

Samyra Crespo

Samyra Crespo é Doutora em História Social pela Universidade
de São Paulo e Pesquisadora Senior do Museu de Astronomia e
Ciências Afins (MAST/MCT), onde chefiou o Departam ento de História da Ciência de 1 988 a 1991 . Vem se dedi ca ndo à temática do
meio ambiente a partir de 1990 e, desde 1993 coo rd ena o Progra-

ma de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Instituto de Estudos
da Religião - ISER, organização não-governemental sediada no Rio
de janeiro. É também uma das fundadoras e vice-presidente da
Rede de Informações para o Terceiro Setor - RITS, desde 199 7.
Entre seus trabalhos publicados mais importantes está O que o

Brasileiro pensa do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (1992, 1997 e 2001) com base na única série histórica de pes quisa de opinião, sobre meio ambiente, existente no Brasil por ela
coordenada. Teve também destacada atuação elaboração da Agenda
21 Brasileira. Em 2000 foi convidada pelo Instituto de Estudos Latino-americanos da Columbia University (ILAS/ NY) para lecionar e
faze r palestras sobre a evolução do ambientalismo no Brasil , ocupando a cátedra Tinker Professor. Em 2003 ela foi agraciada com o
título de " Mulher do Ano" na área de ciências sociais, pelo Conselho Nacional de Mulheres do Brasil .

Co-ed itores
Napoleão Miranda
Napoleão Miranda é Doutor em Sociologia pelo IUPERJ e Mestre em Desenvolvimento Urbano pelo El Colégio de Mexico. É
professor da Universidade Federal Fluminense e vi ce-coordenador
do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da mesma
universidade. Desde 1996, é Pesquisador Senior do Programa de
Meio Ambiente e Desenvolvimento do Instituto de Estudos da Religião - ISER, onde participou de projetas de implementação da
Agenda 21 nos níveis nacional e local. Participou, também, do projeto de consulta nacional sobre o tema Redução das Desigualdades
Sociais ( relatório de preparação da Agenda 21 Brasileira) e do projeto Metodologia para Avaliação Integrada Urbana e Ambiental - Relatório CEO Cities, em associação como o Ministério do Meio Ambien te e com o PNUMNROLAC.

130

Renata Bernardes

Renata Bernardes é jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de janeiro, especializada em Teoria e Prática
do Meio Ambiente, pelo Instituto de Estudos da Religião-ISER. Em
1995, criou a ONG Viva Santa voltada para a promoção do desenvolvimento sustentável do bairro de Santa Teresa, no Rio de janeiro .
Em 2001 / 2002, idealizou e coordenou a elaboração da Agenda 21
Local de Santa Teresa, a primeira de um bairro brasileiro, apoiada
pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente/MMA. Representa o Comitê Regional da Área de Planejamento 1/ Santa Teresa no Fórum 21
da Cidade do Rio de janeiro. Trabalhou na coordenação internacional de imprensa da Rio-92 e na assessoria de imprensa dos Fóruns
Rio + 5 e Rio + 1 O Brasil. Foi colabo rado ra do j ornal do Brasil e da
Gazeta Mercantil na cobertura das Conferências das Nações Unidas
sobre a Mulher (Beijing, 1995) e sobre Assentamentos Humanos Habitat 11 (Istambul, 1996).

Referências Bibliográficas
ACSELRAD, Henri. Sustentabilidade e desenvolvimento: modelos, processos

e relações. Cadernos de Debate Projeto Brasil Sustentável e Democrático.
N.4, Rio de janeiro, FASE, 1999.
BALZAC, Honoré de. Eugénie Crandet. São Paulo. Ed. Nova Alexandria ,
1998.
BARTON , Hugh. Sustainable comm unities - th e potential for econeighbourhoods. London, Earthscan Publications, 2000.
BAUMAN, Zygmunt. Comunidades -a busca por segurança no mundo atual. Rio de janeiro, Jorge Zahar Editor, 2003.
BORN , Rubens Harry. Consumo sustentável: o impacto no meio ambiente
dos atuais padrões de produção e consumo. ln: BORN, R. H. (org.). Diálogos entre as esferas global e local. São Paulo, Instituto Vitae Civilis/Peirópo li s,
2002, pp.49-66.
BRAKEL, Manus va n. Os desafios das políticas de consumo sustentável. Cadernos de Debate Projeto Brasil Sustentável e Democrático, n.2. Rio de
janeiro, FASE, 1999.
BRAND, Kari -Werner. Environmental consciousness and behaviour: the
greening of lifestyles. ln : REDCLIFT, M . & WOODGATE, G.(ed) Th e
international handbook of environment al sociology. Cheltenham/
Northampton, Edward Elgar, 199 7, pp.204-17.
BROWN , Lester R. Eco-Economy - Building na Economy for the Earth. Wa shington D.C.(USA), Earth Policy ln stitute, 2001
CAPRA, Fritjof. A Teia da Vida. São Paulo , Editora Cultrix, 1996
CAPRA, Fritjof. As Conexões Ocultas, São Paulo, Editora Cultrix Amana Key.
2002.
COHEN, Maurie & MURPHY, Josep h (org.). Exp loring sustainab/e
consumption: environmental policy ant the socialsciences. Oxford, Elsevier
Science, 2001.
Cl (Consumers lntern ational). Consumo sustentável. São Paulo, Secretaria
de Meio Ambiente/IDEC/CI, 1998. (tradução do original Beyond the year

2000: the transition to sustainable consumption; elements fo r policies for
sustainable consumption. PNUMA)
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nosso Fu turo Comum Rio de janeiro, Editora da Fundação Getúlio Vargas, 7988
CROSS, Gary. An A/1-Consuming Century, Nova York, Columbia University
Press, 2002.

132

DAMÁSIO, Antônio. O Erro de Descartes. Rio de janeiro, Companhia das
Letras, 2001.
DAMÁSIO, Antônio. O Mistério da Consciência . São Paulo, Companhia das
Letras, 2000.
DELORS, Jacques. Educação: Um tesouro a descobrir - Relatório para a

UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI Cortez Editora- 5 ªedição - 2001
DOCZI , Gyõrgy. O poder dos limites : harmonias e proporções na natureza,
arte e arquitetura. São Paulo : Mercuryo, 1990. Trad. de Th e Power of Limits,
1981.
DURNING, Alan. How much is enough? The consumer society and the future
of the earth. London/ New York, Worldwatch lnstitute/W. W. Norton &
Company, 1992.
EIGENHEER, Emílio (org.) . Raízes do desperdício . Rio de janeiro, IS ER/UFF/
CVRD, 1993.
FÓRUM GLOBAL. Tratados das ONCs. Rio de janeiro, Instituto de Ecologia
e Desenvolvimento, 1992 .
FREUD, Sigmund . O Mal Estar na Civilização, Rio de janeiro, Imago, 1997.
GARCIA CANCLINI , Nestor. Consumidores e Cidadãos . Conflitos
multiculturais da globalização. Rio de janeiro, Editora UFRJ, 1999.
GOULD, Stephen jay. Lance de Dados. Rio de janeiro, Editora Record, 2001.
GUIMARÃES, Roberto & MAIA, Kátia D. Padrões de produção e padrões de

consumo: dimensões e critérios de formulação de políticas públicas para o
desenvolvimento sustentável. ln: Brasil Século XXI: os caminhos da
sustentabilidade cinco anos depois da Rio92. Rio de jan eiro, Fórum Brasilei ro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento/ FASE, 1997, pp.385 -97.
HEAP, Bria n & KENT, jennifer. Towards sustainable consumption - an
European perspective. London, The Royal Society, 2000.
HIRSCHMAN, Albert O. De consumidor a cidadão - atividades privadas e
participação na vida pública . São Pua lo, Brasiliense, 1982.
ISER/WWF. Desenvolvimento e Conservação do Meio Ambiente. Pesquisa
de Opinião com Lideranças e a População da Amazônia, Brasília, 2001.
ISER/ MMA. O que o Brasileiro pensa do meio am biente e do consumo
sustentável, Rj, 2002
KLEIN, Naomi. Sem logo - a tirania das marcas em um planeta vendido . Rio
de j anei ro, Record, 2002.
LAZZARINI , Marilena & GUNN, Lisa. Consumo sustentável. ln : BORN, R.
H. (org .). Diálogos entre as es feras global e local. São Paulo, Instituto Vitae
Civi li s/ Peirópolis, 2002, pp.67-86.

UPOVETSKY, Gilles. O Império do Efémero. São Paulo, Companhia das Le tras, 1994
MASI , Domenico de. O Ócio Criativo . São Paulo, Editora Sextante, 2000.
MMA. Rotulagem ambiental - documento base para o Programa Brasileiro
de Rotulagem Ambiental. Brasília, MMNSPDS, 2002 .
MMNPNUD, Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da
Agenda 21 Nacional. Agenda 21 Brasileira - Resultado da Consulta Nacional, Brasília, 2002
NECRI, Antonio e Hardt, Michael . Império. São Paulo, Ed. Record , 2001.
OECD. Technologies for cleaner production and products: towards
technological transformation for sustainable development. Paris, OECD,
1997.

OECD . Eco-efficiency. Paris, OECD, 1998a.
OECD. Sustainable consumption and production: clarifying the concepts.
Paris, OECD, 1998b.

PÁDUA, José Augusto. Produção, consumo e sustentabilidade: o Brasil e o
contexto planetário. Cadernos de Debate Projeto Brasil Sustentável e Democrático, n.6 . Rio de janeiro, FASE, 1999, pp.11-48.
PEARCE, David. Blueprint for a Green Economy. Nova York, Earthscan
Publications, Ltd, 1989.
PETRÔNIO. Satiricon. Rio de Janeiro, Martin Claret, 2001.
PNUD. Relatório do Desenvolvimento Humano , Lisboa, Trinova Ed itora,
1998

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Relatório do Desenvolvimento Humano 1998, Lisboa, Trinova Editora, 1998.
RIBEMBOIM, Jacques (org.). Mudando os padrões de produção e consumo.
Brasília, IBAMNMMA, 1997.
RIBEMBOIM, j. & DOWELL, C. M . Mudan ça de padrão de consumo e o
princípio da sustentabilidade . ln: Anais da 3a Reunião an ual da SBPC.
Florianópolis, UFSC, 1996, p.304.
RIOS, Josué de Oliveira et ali . Código de defesa do consumidor comentado .
São Paulo, IDEC/G iobo, Serie Cidadania, 2001.
SCHLESINCER, Sérgio. Indústria no Brasil: produção sustentável, consumo
democrático . Cadernos Temáticos - Projeto Brasil Sustentável e Democráti co. n.7. Rio de janeiro, FASE, 2001 .

SENADO FEDERAL, Agenda 21- Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, Brasília, 2001.
SEROA DA MOTTA, Ronaldo . Padrão de consumo, distribuição de renda e
o meio ambiente no Brasil. Texto para discussão nº 856. Rio de Janeiro,
IPEA, janeiro de 2002.

134

STERN, P. et ali (ed) . Environmentally significant consumption . Washington ,
Comittee on the Human Dimensions of Global Change/Commission on
Behavioral and social sciences and Education/National Research Council,
National Academy Press, 1997, pp. 12 -25 .
SOLOMON , Andrew. O Oemônio do Meio -Dia . São Paulo, Obj etiva,2 002.
WESTRA, Laura & WERHANE, Patricia (ed.). The business of consumption:
environm ental ethics and the global economy . Boston , Rowm an &
Littlefield , 1998.

Sites de Interesse
Center for a New Ameri ca n Dream - http://newdream.org/index.html
Ce nter for Consumer Culture- http ://c3.business.utah .edu/
Consumers int ern ati onal - http://consumersinternation al. org
Enough - www.enough.org.uk/enough08.htm
Ethical Consumers - www.ethi calconsumer.org
IDEC- Instituto de Defesa do Consumidor - www.idec.org.br
Instituto Akatu pelo Consumo Consciente - http ://www.akatu.org.br
Instituto Eth os de Empresas e Responsabilidade Social
http ://www. ethos.org. br
Instituto Paulo Montenegro/ IBOPE - http://www.ipm .org.br
OECD - www.oecd.org
Overcoming Consum erisrn - www.verdant.net/
People and Planet - www.peopleandplan et.org/
Projeto Brasil Sustentável e Democráti co- www.ri ts.org.br/ pbsd
Socioeconomi a Solidaria - www.socioeco.org
Hu man Development Report/U NDP (1998) - www.undp.org/hdro/e98over.htm
UNEP sustainable consumpti on
www.u neptie.org/pdsustain/ home. htm
WB CSD (W orld Business Cou nci l for Sustainable Development)- www.wbcsd.ch
Whi ch?- www.which .net

Este livro foi impresso no Rio de janeiro pela Quickgrafic Editora LTDA.
Direitos de publicação reservados ao Ministério do Meio Ambiente (DF) e
ao ISER - Instituto de Estudos da Religião (RJ).

Neste segundo volume da sé rie Consumo Sustentável, cinco convidados- uma
das mais expressivas lideranças brasileiras na defesa do consumidor; um
empresário responsável por iniciativas inovadoras no campo da responsabilidade
corporativa; um executivo que criou e dirige uma Ong voltada para a promoção do
consumo sustentável; um economista que defende a tese de que os produtos
devem refletir o custo ambiental e um ambientalista que ousou, há mais de dez
anos, juntar ecologia e mercado- analisam, através de entrevistas concedidas aos
editores, alguns aspectos específicos associados ao consumo nas sociedades
contemporâneas.
A diferença do volume anterior Consumo, Ética e Cidadania, que destacou as
d1mensões sociais do consumo, e do volume seguinte Consumo, Identidade e
Prazer, que levantou aspectos subjetivos que orientam o ato de consumir, este
segundo livro da sé rie procura explorar as várias interfaces existentes entre
consumo e mercado. Analisa, também, a responsabilidade dos governos, empresas
e cidadãos na mudança de paradigma necessária para a promoção do consumo .
sustentável. Nossos entrevistados abordaram, entre outras, as seguintes questões:
./
./
./
./
./
./

Em que medida a crise dos recursos naturais e a crise ecológica global
estão reorientando os padrões de produção e consumo?
A prosperidade econômica de um país depende de um aumento do nível
de consumo?
Como distinguir o consumo necessário do consumo supérfluo, nas
sociedades urbanas e aflu entes da atualidade?
Como o mercado vem enfrentando questões colocadas pela sociedade
como o desperdício e a geração de resíduos (lixo)?
Como o mercado responde às demandas colocadas pelas chamadas
culturas alternativas, entre elas a ecológica?
Como o mercado vem reagindo às mudanças de comportamento do
consumidor, especialmente em relação aos seus direitos?

Sobre Consumo, Responsabilidade e Mercado, colaboraram com reflexões e
depoimentos: Marilena Lazzarini, Ricardo Young, Helio Mattar, Ronaldo Seroa da
Motta e João Augusto Fortes.
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