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S i d d  S st ntá l é l   p mit  m  Sociedade Sustentável é aquela que permite uma 

relação equilibrada entre o homem e a natureza. 

Utiliza conscientemente os recursos naturais do 

planeta, permitindo assim que a terra se recupere.

Utiliza os recursos com sabedoria, preserva o meio 

ambiente e garante um futuro melhor para as futuras ambiente e garante um futuro melhor para as futuras 

gerações.



Confusão de conceitos:   

consumo verde, consumo consciente, 

consumo ético  consumo responsávelconsumo ético, consumo responsável
[sinônimos?]

x
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Eixos

1. Resgate Histórico

“Por que consumimos da maneira como
consumimos??

2. Centro do Debate

Consumo `verde` x   Consumo Sustentável

3. Consumidor como indutor

Consumidor individualmente tem o poder
para mudar o mercado?para mudar o mercado?



Resgate histórico
Natureza  = recurso 
Crescimento ilimitado = requer cada vez Crescimento ilimitado = requer cada vez 
mais recursos
Progresso técnico AntropocentrismoProgresso técnico – Antropocentrismo
Desconexão homem - natureza Revolução

Industrial

Imagem : The Natural Step 4,5 bilhões de anos



“Por que consumimos da maneira como
i ??”consumimos??”

Início século XX: 
encontrar compradores para a capacidade de 
produção industrial pós-Guerra

 f ã d id= formação da massa consumidora

Aspectos objetivos: Aspectos objetivos: 
sociedade agrícola x sociedade industrial e urbana

A t bj ti  Aspectos subjetivos: 

- Construção do American Way of Lifeç y
- Soluções individuais para problemas coletivos.  

(GORZ,2002; RIFKIN, 1995, SENNETT, 1998)

.



Modelo mental – retirar da natureza e “jogar fora”–
ciclo linear

Limites  geo-bio-fisicos: 
b  d  l t  C  lé  d  id d  sobrecarga do planeta. Consumo além da capacidade 
de regeneração natural do planeta

Aquecimento global, poluição, destruição camada 
ozônio, entre outros 

CAUSA:
Ação do homem [IPCC, 2007]
Domínio público [Rio92, mídia, p [ , ,
arte] 



O que é isso?





1 milhão de copos plásticos, jogados no
lixo a cada seis horas em vôos comerciais nos EUA

Fonte: www.chrisjordan.com



O que é isso?





60 mil sacolas plásticas,
descartadas a cada 5 segundos nos EUA.

Fonte: www.chrisjordan.com



O que é isso?





2 milhões de garrafas plásticas,
jogadas fora a cada 5 minutos só nos EUA.

Fonte: www.chrisjordan.com



Convergencia das duas crises:
ambiental e financeiraambiental e financeira

70% do PIB EUA esta baseado no consumo.



Desejos ilimitados   X recursos limitados

O meio ambiente estaria colocando
limites ao consumo??

Cerne da questão:

“Como a demanda  pelo bem-estar se 
confronta com o sistema produtivo?confronta com o sistema produtivo? 

E como surge, ou surgiria, 
um novo mix de produtos e serviços?”um novo mix de produtos e serviços?

(Manzini, Vezzolli, 2002)



“Tonalidades” de Verde“Tonalidades” de Verde

As empresas estão se tornando verdes em p
diferentes gradações



Consumo sustentável e consumo ‘verde’:
contradições e dilemascontradições e dilemas

Consumo Sustentável

Consumo “verde”Consumo verde

Padrões e Níveis de Produção-Consumo



Consumo SustentávelConsumo Sustentável

Consumo “verde”

Ação individual: consumidor
Principal agente de tranformação

Poder de escolhaPoder de escolha

“comprar um futuro melhor”
“consuma cuidadosamente”

Só um lado: tecnologia [padrão, como]Só um lado: tecnologia [padrão, como]
Pequenas reformas: incremental

Padrões e Níveis de Produção-Consumo



C S t tá lConsumo Sustentável

Padrão [como] e nível [quanto] de consumo= [ ] [q ]
Necessidades Básicas + 

minimização de impactos ambientais

Redução do nível atual de consumo [como?]

Ação coletiva: cidadãos
Mudanças radicais: políticas, econômicas, institucionais

Diferentes arenas: tecnologia, cultura, 
crenças, atitudes e vida em sociedade [bem comum]

Consumo “verde”

Padrões e Níveis de Produção-Consumo





O Consumo `verde` …
... deixa à margem aspectos como a redução do consumo, o 

descarte e a obsolescência planejada.

Enfatiza a reciclagem, o uso de tecnologias limpas, a redução do 
desperdício e o incremento de um mercado “verde”. p

S  é í l di  “    id  d ”  Se é possível dizer “eu sou um consumidor verde”, 

já não faz sentido afirmar 

“eu sou um consumidor sustentável”  

(PORTILHO, 2005).



Consumidor como indutor
Estratégia limitada = só um lado da equação

O nível de consumo não é identificado como um problemaO nível de consumo não é identificado como um problema.

Poder do consumidor = controverso.

Soberania do consumidor é ilusória, pois estrutura da sociedade, 
mercado e estilo de vida são insustentáveis.

.



Integração da macroperspectiva e microperspectiva do consumo 

Macro Perspectiva de Consumo

Resgate Históricog
Pesquisa Interdisciplinar

Múltiplos Atores

IndivíduoMicro Perspectiva
Consumo

Múltiplos Atores
P líti PúbliPolíticas Públicas

Macro soluções



Sustentabilidade Sustentabilidade 

um nicho de mercado ??? [cuidado]
ouou

um novo padrão de produção-consumo??

Soluções isoladas são paliativas
Esforço cooperado

Transformar modelo mental estilo de vidaTransformar modelo mental - estilo de vida

Economia [padrões e níveis de produção-consumo] 
+ ecologia + cultura

Busca da sustentabilidade passa
inevitavelmente pelo equacionamento 

da questão do consumo.



A idéia de consumo sustentável 

não se limita a mudanças 

no design de produtos 

ou forma de prestação de serviços ou forma de prestação de serviços 

para atender para atender 

um novo nicho de mercado…



A construção de padrões de produção e consumo 
t tá i   í i  l b i  é t f  l  sustentáveis em níveis globais é tarefa complexa. 

Isto significa alterar princípios econômicos num esforço 

cooperativo de longo prazo”

Comissão Stiglitz SenComissão Stiglitz-Sen



Cooperativo, coletivo, conjunto

Cadeia produtivaCadeia produtiva
Governo
UniversidadesUniversidades
Ongs
ConsumidorConsumidor

SustentabilidadeSustentabilidadeSustentabilidadeSustentabilidade



Sustentabilidade é uma nova  
forma de pensar  não uma forma de pensar, não uma 

tecnologia.

[Andrea Angeliadis – arquiteto grego[ g q g g
O ESP, 20.11.2008]



P  fi li  Para finalizar ….
[ ] “A transformação se faz no andar”   […] A transformação se faz no andar .  

(Bauman, 2001, p.83)


