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O consumo ético coloca em crise o mo-
delo de vida e de produção capitalista

Os consumidores co-
meçam a descobrir o seu
poder. Cada dia são
mais os que apostam
ativamente por um es-
tilo de vida ecologica-
mente prudente e soci-
almente justo, e desta
forma denunciam um
modelo, cuja economia
está centrada na acumu-
lação, no consumo ili-
mitado e num mercado
livre de toda regulamen-
tação.

Promover a explora-
ção infantil, explorar a
madeira do Amazonas
sem um reflorestamen-
to posterior, lucrar-se a
partir de salários míni-
mos, não responsabili-
zar-se dos processos
produtivos contaminan-
tes ou investir em in-
dústrias de armamen-
tos, já não são garantias
de negócios. Desde que
os consumidores têm
uma informação ampla

sobre as origens e os
processos dos produ-
tos e das próprias em-
presas, começaram a
crescer os boicotes às
multinacionais e às em-

presas que não garan-
tam umas condições de
trabalho dignas aos seus
trabalhadores, uma pro-
dução que respeite o
meio ambiente e que não
atuem com responsabi-
lidade nos seus investi-
mentos.

Desta maneira, ape-
lando à ética das empre-

sas e apoiando as atitu-
des que demonstrem
responsabilidade social
e ambiental, os cidadãos
(através de redes locais
e internacionais de con-

sumidores, produtores
e colaboradores) estão
transformando o siste-
ma de produção e em
consequência um mode-
lo de vida, impulsando
uma economia ao servi-
ço das pessoas e da so-
lidariedade social.

Mas não só os cida-
dãos e os movimentos

sociais são protagonis-
tas desta mudança. Um
novo modelo sustentá-
vel de consumo tam-
bém está sendo cons-
truído através dos go-
vernos. Para fazer fren-
te à falta de regulamen-
tação que emana das
instituições internacio-
nais como a OMC,
mais de 30 países estão
colocando em prática as
Diretrizes para a Pro-
teção do Consumidor,
aprovadas há oito anos
atrás pelas Nações Uni-
das. Além disso, países
como o Brasil, Senegal,
Suíça ou França, já apli-
cam critérios sociais e
ambientais aos produ-
tos e serviços importa-
dos para o mercado na-
cional, incentivando
através de políticas pú-
blicas, as redes e inicia-
tivas socialmente e eco-
logicamente sustentá-
veis.
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