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   O Akatu foi criado em Março de 2001 

 com o objetivo conscientizar o consumidor  

para o papel transformador dos seus atos de consumo 

e  

para o fato de que suas decisões de compra, uso e 

descarte de produtos ou serviços  

definem  

os comportamentos das empresas  

e as características do mundo em que vivemos 

Histórico 



A palavra Akatu   
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O grande desafio do século XXI 

2
0

1
5

 
 In

stitu
to

 A
katu

   



 

Atender as necessidades de bem estar  

de toda humanidade 

  

e,  

ao mesmo tempo,  

respeitar os limites planetários 

O grande desafio do século XXI 



Sociedade de consumo 
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A essência da Sociedade de Consumo  

 

“Nós precisamos mudar a América  

de uma cultura de necessidades para uma de desejos. As 

pessoas precisam ser treinadas a ... quererem coisas 

novas mesmo antes das antigas terem sido consumidas.  

Nós precisamos mudar a mentalidade na América.  

Os desejos do homem  

devem ofuscar suas necessidades. 
 
 
 
 

Paul Mazur, Banqueiro de Wall Street, trabalhando na Lehman Brothers,  

na década de 1930 

Sociedade do Consumo 



Somos livres? – Maurício Chiminazzo 

O desejo de consumo: 

 

Eu vou chegar lá... 

 

Vou ser feliz... 

 

Como mesmo?  

 

Consumo competitivo 



 

Desejo de que?  

Consumo competitivo: 

 

Comprar o que eu não preciso 

Com  o dinheiro que eu não tenho 

Para impressionar quem eu não gosto 

O desejo e o consumo 
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Fonte: Diener, E, Oishi, S. et al . "Subjective weel-being: three decades of progress" Psychological Bullet in 125 (1999), p. 

288, http://www.psych.neu.edu/labs/ColvinWeb/psyg160/pdf/Diener%20et%20al%201999.pdf (pág. 288) 

Renda per capita e Felicidade – Estados Unidos 
2

0
1

5
 

 In
stitu

to
 A

katu
   

http://www.psych.neu.edu/labs/ColvinWeb/psyg160/pdf/Diener et al 1999.pdf
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Fonte: Diener, E, Oishi, S. et al . "Subjective weel-being: three decades of progress" Psychological Bullet in 125 (1999), 

p. 288, http://www.psych.neu.edu/labs/ColvinWeb/psyg160/pdf/Diener%20et%20al%201999.pdf (pág. 288) 

Renda per capita e Felicidade – Japão 
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http://www.psych.neu.edu/labs/ColvinWeb/psyg160/pdf/Diener et al 1999.pdf


New York Times, em 1987 

Jornalista Brooke Kroeger 

Entrevista com executivos do mercado 

financeiro dos Estados Unidos: 

  

 

 
 
 

 
 
 

“Se sentiam pobres,  

infelizes e inseguros  

por só ganharem  

US$ 600 mil dólares por ano  

(cerca de R$ 100 mil reais por mês)  

e não poderem comprar os mesmos 

bens aos quais seus colegas (mais 

bem remunerados) tinham acesso” 



Se, na sociedade de consumo,  

“os desejos do homem devem  

ofuscar as suas necessidades” 

 

Sociedade de Consumo 

 

 é a 

  

sociedade da falta 

 

 é a 

   

sociedade da insatisfação permanente 

 

 



Cenário de (in)sustentabilidade 
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Sociedade de consumo  

cobra 

um preço altíssimo:  

  

(in)sustentabilidade 

individual 

econômica 

ambiental 

social 



1960 

U$ 5 trilhões 
COMPRAS  DE PRODUTOS 

E SERVIÇOS DOMÉSTICOS 

2010 

U$ 32 trilhões 

 

Em 50 anos:  

2,2 vezes mais pessoas e  

6 vezes mais consumo 

1960 

3 bilhões  

de pessoas 

2010 

7 bilhões  

de pessoas 

         CRESCIMENTO 

        POPULACIONAL 

Fonte: Relatório Estado do Mundo de 2010  

           População e Consumo 



Insustentabilidade Ambiental e Social 

O mundo consome hoje 50% mais 

recursos naturais renováveis do 

que a Terra é capaz de regenerar 

 

 
Quando apenas  

16% da humanidade (1,1 das 7,2 

bilhões de pessoas)   

é responsável  

por 78% de todo o consumo 



Concentração de CO2:  

402 partes por milhão em 9 de abril de 2014,  

o maior nível dos últimos 800 mil anos 

Fonte: National Oceanic and Atmospheric Association’s Mauna 

Loa Observatory, Hawaii 

Insustentabilidade Ambiental 

Aquecimento Global 



(In)sustentabilidade ambiental 

Estudo de Johan Rockstrom: 

9 limites planetários, fundamentais para a vida na Terra.  

 

3 limites já foram ultrapassados:  

mudanças climáticas 

biodiversidade  

ciclo do nitrogênio   

 



Insustentabilidade Social 



Insustentabilidade Individual 

Insatisfação com o próprio corpo 

Epidemia de cirurgias plásticas 

Source: www.cosmetics-surgery.org   

Em 4 anos,  

o número de cirurgias 

 plásticas em adolescentes 

 de 14 a 18 anos  

 cresceu de  

38.000 em 2008  

para 91.000 em 2012,  

ou seja, 140% a mais. 

        
Fonte: Sociedade Brasileira de  

   Cirurgia Plástica (SBCP) 

 

http://www.cosmetics-surgery.org/
http://www.cosmetics-surgery.org/
http://www.cosmetics-surgery.org/


 

Sociedade  

da falta: 

epidemia  

de depressão 

Source: www.vaticancities.com 

Insustentabilidade Individual 

http://www.humblenheat.com/


Incentivo ao consumo 

+ 

consumo em excesso 

+ 

endividamento em excesso 

+ 

aumento do preço de recursos naturais 

+ 

vulnerabilidade no fornecimento  

de recursos naturais  

= 

 incerteza e vulnerabilidade  

econômica crescentes 

Insustentabilidade Econômica 

Fotos: http://cdn.thefiscaltimes.com/cdn/farfuture/YCHgX0cmDtQdNd0JXBj6YcGFKJ0U9STQ-B0-eHIbwp0/ 

mtime:1378217507/sites/default/files/articles/06012012_Economic_Uncertainty_article.jpg 

http://blog.susquehanna.net/wp-content/uploads/2012/10/fiscal-cliff.jpg 

http://cdn.thefiscaltimes.com/cdn/farfuture/YCHgX0cmDtQdNd0JXBj6YcGFKJ0U9STQ-B0-eHIbwp0/
http://cdn.thefiscaltimes.com/cdn/farfuture/YCHgX0cmDtQdNd0JXBj6YcGFKJ0U9STQ-B0-eHIbwp0/
http://cdn.thefiscaltimes.com/cdn/farfuture/YCHgX0cmDtQdNd0JXBj6YcGFKJ0U9STQ-B0-eHIbwp0/
http://cdn.thefiscaltimes.com/cdn/farfuture/YCHgX0cmDtQdNd0JXBj6YcGFKJ0U9STQ-B0-eHIbwp0/
http://cdn.thefiscaltimes.com/cdn/farfuture/YCHgX0cmDtQdNd0JXBj6YcGFKJ0U9STQ-B0-eHIbwp0/


 

 

 

Preço de alimentos: 40% mais alto que há 4 anos atrás 

e recorde de volatilidade nos últimos 30 anos  

Indice de preços de alimentos, 2005 – 2011   

(2002 - 2004 = 100) 

Coeficiente de variação 

(FAO Indice de preços de alimentos num 

período de 6 meses) 

Fonte: FAO, Panorama de segurança alimentar 

e nutrição na America Latina, 2010 

Insustentabilidade ECONÔMICA 



“Nosso modelo econômico atual é 

um pacto suicida.  

 

Nós escavamos nosso caminho 

para crescer,  

nós exaurimos nosso caminho em 

busca da prosperidade.  

 

Nós acreditamos que o consumo 

não teria consequências.  

 

Esses dias devem ficar no 

passado.” 

 

Ban Ki-Moon, UN Secretary-General 

 

   

 

  

   

 

   

 

 

http://www.shaaciye.com/site/wp-content/uploads/2014/01/Bankimoon.jpg


Entre 75 e 150.000.000 

de pessoas 

por ano 

entram na  

nova classe média 

=  

1,5 a 3 bilhões  

em 20 anos 

E agora? Classe média emergente 

Oportunidade ou desafio? 



 
Se o mercado de consumo de massa  

crescer de 1,1 bilhão para 3,1 bilhões de pessoas, 

 

mantido o atual modelo de produção e consumo,  

 

serão necessários mais de 4 planetas  

para suprir esse consumo 

Insustentabilidade Ambiental 



Pergunta:  

Mantido os atuais modelos de produção e de consumo,  

as novas tecnologias, por si só, poderão trazer a  

sustentabilidade ambiental ? 

 
Não trarão,  

pois seria preciso uma  

redução de 4 para 1 no uso de recursos naturais  

em APENAS 20 ANOS  

Tecnologia dá a resposta? 



a cada US$ 1 de produção 

houve 

redução de 23% em materiais 

redução de 21% em emissões 

 

MAS, devido ao aumento no volume de consumo,  

houve no TOTAL 

aumento de 41% em materiais 

aumento de 39% em emissões 

Crescimento da Produtividade em 20 anos 

Entre 1992 e 2012 



 
 
 
 
 
 
 
 

Sustentabilidade: 

a transição necessária 
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  Modelo Insustentável 

Cultura do descartável 

 

Consumismo 

 

Obsolescência acelerada  

 

Recursos considerados ilimitados 

 

Externalidades não precificadas  

 

Crescimento infinito 

 

  

 

 

    



O suficiente 

para todos 

 para sempre 



A equação da sustentabilidade envolve necessariamente 

=   

(A) Mudanças tecnológicas com novos paradigmas   

+ 

(B) Mudanças radicais em Políticas Públicas  

+  

(C) Nova consciência dos consumidores voltada a 

estilos sustentáveis de vida 

 + 

(D) Produtos e serviços radicalmente novos e que 

viabilizem  estilos sustentáveis de vida 

 + 

(E) Nova organização da sociedade que impulsione 

estilos sustentáveis de vida  

Equação de sustentabilidade 



Imagem: Creative Commons – Created by Martha Ormiston from Noun Project 

(A) Mudanças tecnológicas  
 

 

1. Do fóssil para o renovável  

2. Do tóxico para o não tóxico 

3. Do diluído para o concentrado 

4. Do não degradável para o degradável (resíduos não sólidos) 

5. Do impacto negativo para o positivo em toda cadeia produtiva 

6. Do excesso de atributos em produtos para a suficiência 

7. Do excesso de uso de energia e água para o suficiente 

8. Entre outras 

 

Equação de sustentabilidade 



(B) Mudanças nas políticas públicas  
 

Questão central: 

 

Formar uma coalizão política com massa crítica suficiente para 

fazer a sociedade humana caminhar da insustentabilidade 

para a sustentabilidade. 

Imagem: Creative Commons – Created by Syafiga Fickle from Noun Project 

Equação de sustentabilidade 



Equação de sustentabilidade 

(C) Nova consciência dos consumidores 

voltada a estilos sustentáveis de vida 

Imagem: Creative Commons – Created by Francielly Constantin Senra from Noun Project 



Consumo diferente 

Menos consumo?  

Não!!!  

Consumidores não querem fazer sacrifícios.  

 

 

O consumo  

tem que ser diferente   

e não menor  

 

 

Estilos diferentes 

 (e mais desejáveis) de vida  

 



Consumo Consciente 

Consumo que reduz os impactos negativos 

  

e  aumenta os impactos positivos  
 

para o meio ambiente, a sociedade, a economia e os 

indivíduos 

 

 colaborando para a sustentabilidade da vida no 

 

 planeta 

 

=> 
 

Mudança no comportamento do consumidor 



Consumo Consciente 

Consumo com consciência de seus impactos e voltado à 

sustentabilidade da vida no planeta 

Individual 

 

Social 

 

Ambiental 

 

Econômico 

Sustentabilidade 

da vida dos 

pontos de vista: 

Por que comprar? 

 

O que comprar? 

 

De quem comprar? 

 

Como comprar? 

 

Como usar? 

 

Como descartar? 

Consumo Consciente 



Metodologia pedagógica Akatu 

Tornar os consumidores mais conscientes é levar cada 

consumidor a reconhecer que: 

Relevância Interdependência Cotidiano 

Multiplicação  Exemplaridade 

Os problemas gerados pelos 

meus atos de consumo 

impactam a minha vida, o 

meio ambiente, a sociedade 

e a economia 

1 

Os meus atos de 

consumo  impactam a 

todos e esses 

impactos retornam a 

mim mesmo 

Mesmo os meus pequenos 

atos de consumo, ou de 

um pequeno grupo de 

pessoas, repetidos por 

um longo período de 

tempo, causam muito 

impacto 

 

Posso e devo ser um 

mobilizador de outras 

pessoas para o consumo 

consciente, pois, quando 

adotado por muita gente, 

resulta em enormes impactos 

rapidamente 

Meu exemplo, por si 

só, influencia 

outras pessoas 

Pertencimento 

Eu posso ser parte de um 

movimento para um futuro 

sustentável, que me 

acolhe e me fortalece em 

meu comportamento de 

consumo consciente 



Dicas do Akatu no www.aguapedeagua.org.br 



Apps Akatu | Aplicativos para Economia de Água 

FAKE SHOWER NOSSA ÁGUA 



Acesso a Informações | www.akatu.org.br 



EDUKATU – Rede de Aprendizagem Consumo Consciente 



Acesso a Informações | www.facebook.com/institutoakatu 



Equação de sustentabilidade 

Imagem: Creative Commons – Created by Till Teenck from Noun Project 

(D) Produtos e serviços radicalmente novos  

e que viabilizem  

estilos sustentáveis de vida  



Caminhos para produção e consumo conscientes 

1. O durável mais que o descartável ou a obsolescência 

rápida  

2. A produção local mais que a global 

3. O compartilhado mais do que o individual 

4. O aproveitamento integral e não o desperdício 

5. O saudável nos produtos e na forma de viver e não o 

prejudicial 



Caminhos para a produção e o consumo conscientes 

 

6. O virtual mais que o material 

7.  Produtos concentrados mais do que os diluídos 

8.  A experiência e a emoção mais do que o tangível 

9.  A cooperação para a sustentabilidade mais do que a 

competição 

10. A publicidade não voltada ao consumismo 

11. Obrigação das empresas informarem os impactos 

ambientais e sociais na cadeia produtiva, no uso e no 

descarte dos produtos e serviços por elas 

comercializados 

 



Exemplos de negócios  

na nova economia 
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Phonebloks: o smartphone desmontável 

Celular em blocos 

 
1. O durável mais que o descartável 



 
2. A produção local mais do que a global 

 



  

Birke Baehr: What's wrong with our food system 



 

3. O compartilhado mais do que a posse individual 
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Mudança na lógica de consumo: posse x uso 

 

 

 

(collaborativeconsumption.com)  



 
4. O integral e não o desperdício 



https://www.youtube.com/watch?v=Tu6wzHp7aEk 



 
5. O saudável ao invés do prejudicial 

 

Piquenique Akatu 2013 – Praça Victor Civita 



 
6. Opções virtuais mais do que materiais 



Compras online 

Teleconferências 



7. Produtos concentrados e não diluídos 

http://www.boots.com/en/Dove/Deodorant/


Produção: 
 

78% de redução no uso de água na formulação do produto 

37% de redução do consumo de plástico  

37% de redução de resíduo sólido pós-consumo.  

 

No transporte: 

 
63% de redução do consumo de papel em caixas 

67% de pallets  

71% de redução das emissões de CO2  

 

No ponto de venda: 

 
60% de ganho em espaço nas gôndolas. 

 

Para o consumidor: custam 20% menos 

http://www.pack.com.br/blog/index.php/page/31/?cat=73 

  Produtos concentrados – menor impacto 



8. A experiência e a emoção mais do que o tangível 

 

 

 



9. Publicidade sustentável e não consumista 



10. A cooperação para a sustentabilidade  

Unilever oferece compartilhar 

a tecnologia de compressão  

de desodorantes 

http://www.boots.com/en/Dove/Deodorant/


10. A cooperação para a sustentabilidade  

MAY 28, 2015 | DEARBORN, MICH. 

 

FORD OPENS PORTFOLIO OF  

PATENTED TECHNOLOGIES TO COMPETITORS  

TO ACCELERATE  

INDUSTRY-WIDE ELECTRIFIED  

VEHICLE DEVELOPMENT 

 

• Ford is opening its portfolio of electrified vehicle 

technology patents to competitive automakers to 

accelerate industry-wide research and  

     development of electrified vehicles 

 

• In 2014, Ford filed for 400-plus electrified vehicle 

patents – more than 20 percent of the total patents 

the company applied for last year 

 

• Ford is set to hire an additional 200 electrified vehicle 

engineers this year as the team moves into a newly 

dedicated facility – Ford Engineering Laboratories – 

home to Henry Ford’s first laboratories. 

 



Pactos, acordos e redes 



11. Informação sobre os impactos ambientais e 

sociais na cadeia produtiva 





Caminhos para a produção e o consumo conscientes 

Imagem: Creative Commons – Created by TukTuk Design rom Noun Project 

(E) Nova organização da sociedade que 

impulsione estilos sustentáveis de vida  



Nova organização da sociedade  

1. Valor compartilhado pela empresa de forma justa 
entre todos os  stakeholders 
 

2. Redistribuição do tempo durante a vida das 
pessoas no sentido de um maior equilíbrio entre:    

      -  trabalho 
      -  educação   
      -  desenvolvimento espiritual  
      -  relações familiares e afetivas 
      -  lazer criativo 
 
3. Redução e redistribuição gradual da carga de 

trabalho global  
 

4. Suficiência substituindo o excesso em todos os 
aspectos da vida 



Nova consciência, 

nova sociedade 
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Um modelo de produção e consumo 

que atenda o bem estar de toda a humanidade, 

com a maior eficiência possível  

no uso dos recursos naturais, 

com uma rentabilidade justa no uso do capital, 

visando  

a uma sociedade com maior equidade e justiça. 

 

 



 

             Helio Mattar 

             helio.mattar@akatu.org.br 

Obrigado! 


