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Preservação na Prática
Um dos exemplos do esforço para compreendermos que o homem e a natureza devem viver
sempre em perfeita harmonia é o Concurso de
Redação e Desenho do Programa Recicla CDL na
Escola. Desenvolvido pela FCDL/SC, em conjunto
com as CDLs, Secretarias Municipais de Educação, escolas públicas do ensino fundamental e
demais parceiros, o programa conta com apoio
do Sicoob e Leo&Leo. Em 2017, no sétimo ano de
realização do concurso, o Recicla CDL na Escola
bateu novos recordes, com a adesão de 141 Câmaras de Dirigentes Lojistas, 860 escolas e 152.000
alunos. Estes números revelam que a nova geração está cada vez mais consciente e chamam a
atenção dos adultos para o papel dos seres humanos na preservação do meio ambiente. Ainda há tempo de construirmos e habitarmos um
mundo mais sustentável e com mais qualidade
de vida. E o tema do concurso em 2017 nos levou a reﬂetir sobre as Mudanças Climáticas, que
merecem cada vez mais a atenção de toda a população mundial. São urgentes as mudanças de
comportamento em todas as esferas, com novas
atitudes para evitar prejuízos ao nosso planeta.
Inspirados nas lições que crianças e adolescentes nos ensinam por intermédio dos desenhos e
redações que fazem parte da atividade, vamos
trabalhar para a formação de sociedades mais
justas e ecologicamente equilibradas. Nesta
edição, detalhamos um pouco deste programa
que conquistou alunos, pais, professores e toda

Mensagem
do Presidente
Ivan Roberto Tauﬀer
Presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes
Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC)

a comunidade.
Em 2018, o Recicla CDL na Escola continuará com
força total e novo tema, que novamente vai mobilizar a sociedade, com ajuda da Liga Sustentável. Parabenizamos a todos que estão integrados nessa verdadeira corrente em defesa da
vida e da natureza e que fazem a sua parte para
transformar para melhor a nossa realidade com a
prática da preservação do meio ambiente.
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Histórico
do concurso
2017

O CONCURSO
As CDLs mobilizam as escolas de suas cidades

860 escolas inscritas
152 mil alunos
141 CDLs

ao firmarem parcerias com as redes municipais

2016

zes, adesivos, folha de redação, além do regula-

800 escolas inscritas
138 mil alunos
145 CDLs

de ensino. Em seguida, as escolas participantes
recebem gratuitamente material de apoio para
realização das atividades, como vídeos, cartamento, cronograma de datas que devem seguir
e cartilhas. Os trabalhos são feitos em sala de
aula, com apoio dos professores. O Recicla CDL
na Escola é resultado de outra ação socioambiental promovida pela FCDL/SC em parceria com

programa Recicla CDL na Escola é mais uma
ação da FCDL/SC para beneficiar esta geração,
as próximas e o meio ambiente. Ciente de que o

as CDLs e a Fatma (Fundação do Meio Ambiente):
o Recicla CDL, criado em 2010, que destina-se ao
recolhimento de lixo eletrônico.

homem e a natureza precisam viver em harmonia, a Federação entende que a educação é uma
forma de alcançar este objetivo e estimula estudantes e educadores de todo o Estado a reﬂetirem sobre o papel dos seres humanos na preservação e conservação ambiental a partir de um
tema previamente estabelecido. O Recicla CDL
na Escola é uma agradável disputa de redação
e desenho direcionada a estudantes do 1º ao 9º
anos do ensino fundamental público municipal.
Desde sua primeira edição, em 2011, o projeto já
alcançou mais de 700 mil estudantes. Os alunos
do 1º ao 5º ano participam na modalidade desenho e os do 6º ao 9º na categoria redação. Em
2017, bateu recordes: foram 860 escolas inscritas, com a participação de 152 mil alunos, que
representaram 141 CDLs catarinenses.

2018, A VEZ DO

CONSUMO CONSCIENTE
Uma nova aventura começa para os alunos da rede
pública municipal do ensino fundamental de Santa
Catarina com o início do Recicla CDL na Escola 2018.
A oitava edição do concurso de educação ambiental
está repleta de novidades e convidará os estudantes
a reﬂetirem sobre o Consumo Consciente, assunto
de suma relevância diante do mundo globalizado no
qual a oitava edição do concurso apresenta o tema
“O que você pode fazer para promover um consumo
consciente?”. Com isso, alunos do 1º ao 5º anos do
ensino fundamental das escolas públicas municipais
vão elaborar desenhos e os do 6º ao 9º redações
sobre atitudes e hábitos que podem mudar para garantir a sustentabilidade do planeta. O Recicla CDL
na Escola 2018 mostrará por meio de vídeos e ma-
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teriais de apoio que o consumo consciente começa

Os raios atingem Dorinha, nova personagem da

com a escolha individual, uma contribuição voluntá-

Liga que tem hábitos de consumo exagerados e

ria, cotidiana e solidária para garantir vida longa e

os revê no decorrer do episódio. Agora, os super-

saudável ao planeta. A humanidade já consome 30%

-heróis da Liga Sustentável estão a postos para

mais recursos naturais do que a capacidade de reno-

acabar com os planos maquiavélicos do Doutor

vação da Terra. Se os padrões de consumo e produ-

Imundo e salvar os amigos do feitiço do grande

ção se mantiverem no atual patamar, em menos de

vilão do planeta Terra.

50 anos, serão necessários dois planetas Terra para
alimentos. Esta situação ameaça a vida no planeta,

NOVOS ITENS NOS
KITS DE TRABALHO

inclusive da própria humanidade. Por isso, é preciso

Como acontece anualmente, a FCDL/SC enviará

rever conceitos e atitudes. Nesta missão, a FCDL/SC

gratuitamente às CDLs aderentes materiais

conta com o apoio das CDLs para promover a educa-

desenvolvidos especialmente para o concurso.

ção ambiental para resguardar o equilíbrio ecológico

Os kits contam com uma novidade em 2018:

tão necessário à nossa sobrevivência. Com a parce-

um jogo de tabuleiro com peças recicladas para

ria das CDLs, escolas, alunos, pais e professores, a

melhor aproveitamento dos conceitos sobre o

Federação das CDLs espera bater o número recorde

tema. Além disso, serão enviados folders com

de inscritos no concurso em 2018 para ampliar cada

orientação aos professores, cartazes A3, fichas

vez mais a consciência ambiental de nossas crian-

de inscrição, folhas de redação, envelopes

ças e jovens. Juntos, vamos superar os resultados do

para devolução dos trabalhos para a FCDL/SC,

programa que mobiliza milhares de alunos em todo

relatório de atividades do professor e DVD.

atender às nossas necessidades de água, energia e

o estado.

NOVO PERSONAGEM
DA LIGA SUSTENTÁVEL
A Liga mais querida do Brasil está de volta em
uma aventura inédita. E o vilão mais detestado
também. Apesar de todas as derrotas, o Doutor
Imundo não desiste. Desta vez, sua nova empreitada é uma onda hipnotizante que estimula
o consumo irresponsável, desencadeando uma
superexploração dos recursos naturais, o que irá
levar a um esgotamento e escassez destes recursos, comprometendo o equilíbrio ambiental.
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Heróis
do Meio
Ambiente

O

Recicla CDL na Escola ganhou um reforço especial em 2015: o da Liga Sustentável, uma turminha de super-heróis que protagoniza uma emocionante aventura pela preservação do planeta.
Com os personagens, os inscritos no concurso
podem, de forma lúdica e criativa, explorar o
tema do concurso. Quando nasceu, a Liga auxiliou os alunos a trabalhar o tema “Se você tivesse superpoderes, o que faria pela preservação
do planeta?”.
Desde então, a cada ano, os heróis, com base
no tema proposto do concurso, auxiliam os professores a engajarem os alunos nas causas ambientais.
Os conteúdos são transmitidos por meio de vídeos animados com uma linguagem adequada
ao público infanto-juvenil. Neles, a turma da
Liga salva o planeta dos planos maquiavélicos
do Doutor Imundo e seu ajudante, Capenga, para
destruir o planeta.
Desde que foi criada, a Liga Sustentável já conta
com três episódios. No primeiro, de 2015, a Liga
acabou com a intenção do Doutor Imundo de poluir as águas. No segundo, como o tema do concurso de 2016 foi “O que fazer para economizar
água e salvar o planeta?”, uma nova personagem chegou para ajudar a turminha, a Hidra. Com
seu jeito cativante e apoio dos amigos da Liga,
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ela conquistou a todos e conseguiu evitar que
Doutor Imundo sugasse toda a água do planeta
para vendê-la. Em 2017 saiu o terceiro episódio.
No filme, para trabalhar o tema do aquecimento
global, a Liga sai vitoriosa e consegue destruir
a máquina poluidora criada por Doutor Imundo.
Além do filme para internet, a Liga Sustentável conta com um jogo virtual educativo exclusivo para celulares, o que trouxe um novo
jeito de engajar o público na transmissão de
conteúdos. Nele, os estudantes aprendem a
separar resíduos sólidos e a dar a destinação adequada a eles. O aplicativo está disponível para as plataformas iOS e Android.
Mas não é só isso. Em 2017, a turma da Liga
ganhou uma playlist de seis músicas que fez
todos os envolvidos no concurso disseminarem,
por meio da música, a importância da preservação do meio ambiente.
A Liga também estampa o material de papelaria
do Recicla CDL na Escola, entre eles a ficha de
inscrição do concurso, a folha de redação, cartazes, adesivos e kits personalizados.
Conheça a seguir os super-heróis do Recicla CDL
na Escola:

REVISTA RECICLA CDL NA ESCOLA

FL-0041-AF_revista_recicla_21x28cm_(S).indd 7

7

24/07/18 16:19

Power Plástico - Idade: 11 anos.
Perfil: É o líder do grupo.
Sua confiança e capacidade de visualizar e resolver situações tornam-no decidido e,
por vezes, autoritário. É exigente consigo mesmo e com os demais. Power Plástico
evita mostrar suas fraquezas. Seu objetivo é conseguir com que os resíduos antes de
serem lançados na natureza, sejam reciclados.
Características básicas: Destemido, sensato e inteligente, impetuoso, corajoso, puro,
correto, generoso, otimista, altruísta, confiante, calmo, educado, justo, sagaz, seguro, moral, benevolente, extrovertido.
Identificação do público: Projeção / irmão mais velho

Garoto de Vidro - Idade: 12 anos.
Perfil: É o mais velho do grupo e abomina o tédio.
Para ele, a vida é uma grande diversão. Suas tiradas irônicas, à primeira vista, podem
transparecer certa arrogância. Contudo, é um garoto de bom coração. Seu passatempo favorito é provocar a Menina Metálica. Ele não admite, mas lá no fundo ele mantém uma queda pela sua colega de grupo.
Características básicas: Pretensioso, fanfarrão, vaidoso, irônico, provocador, convencido, amigo, solidário, destemido, perspicaz, valente.
Identificação do público: Anti-herói / o popular da escola.

Menina Metálica - Idade: 10 anos.
Perfil: É a porta-voz feminina do grupo. Rejeita, com todas as forças, o rótulo
de “frágil”. Seu linguajar despojado, recheado de gírias, torna sua personalidade
ainda mais descolada. Adora a companhia da Hidra, a nova integrante da Liga. É
apaixonada por Power Plástico. Suas brincadeiras, por vezes, deixam o líder do
grupo encabulado.
Características básicas: Irônica, bela, selvagem, libertária, gentil, delicada, generosa, gregária, inteligente, graciosa, valente, obstinada, amável, sensível, modesta,
expansiva, moleca.
Identificação do público: Projeção do público feminino.

Paper Boy - Idade: 6 anos.
Perfil: É o mais novo do grupo. Divertido e amigo de todos, ele vive grudado ao seu
bichinho preferido: o Papão. Quando crescer, Paper Boy almeja ser tão esperto quanto Power Plástico, personagem pelo qual tem grande admiração.
Características básicas: Divertido, esperto, fantasioso, ingênuo, amável, teimoso,
precipitado, impulsivo, instintivo, intuitivo, astuto, impetuoso, leal, ativo, desajeitado.
Identificação do público: Irmão mais novo.
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Hidra - Idade: 9 anos.
Perfil: Defensora das águas. Traços e herança da sua origem indígena. Possui grande empatia com a Menina Metálica. Descobriu recentemente uma força secreta, o

fonemas

poder das águas.

Características básicas: Justa, amiga, leal, aventureira, destemida, tímida, solícita.
Identificação do público: Amiga de outra cultura, que vem para somar.

Papão - Idade: Desconhecida.
Perfil: É o bichinho de estimação do grupo. Papão é muito divertido e adora uma
brincadeira, principalmente se envolver comida. Devora todos os tipos de resíduos
orgânicos que vê pela frente. Papão não tem uma raça definida. Provavelmente é um

L,R

alienígena, mas ninguém pode confirmar, já que foi encontrado na rua ainda filhote
e adotado pelo grupo.

E,I

Características básicas: Brincalhão, impetuoso, bobo, alegre, justiceiro, dócil, hábil, ativo, arteiro, destemido, sapeca, divertido, leal, agitado, guloso.
Identificação do público: Bichinhos de estimação.
Coletor - Idade: Desconhecida.
Perfil: É o mentor do grupo. Só aparece holograficamente em um telão disponível na
Sede da Liga Sustentável. Seu papel é designar
as tarefas que desencadeiam a misM,B,P
são na história. Ninguém sabe ao certo o que ou quem ele é. Alguns acham que ele

A

pode ser a própria personificação da natureza avisando que está acontecendo algo
errado.
Características básicas: Sábio, misterioso, guia.
Identificação do público: Um professor, avô, figura que simboliza a sabedoria.

Doutor Imundo - Idade: 40 anos.

U

Perfil: É o principal vilão da história. Imundo
possui empresas que poluem oO meio
T,S,C,G,
ambiente e não se importa com as causas ambientais,
K,Y,Z,D,N sobrepondo o lucro ao cuidado
com a natureza. Na verdade, Doutor Imundo despreza a natureza. Por ele, o planeta
deveria ser dominado por indústrias e máquinas.
Características básicas: Raivoso, ganancioso, voraz, covarde, negligente, trapaceiro,

expressões para frente.

mau caráter, cruel, cínico.
Identificação do público: Adultos repressores / Projeção do que pode acontecer com
o planeta caso ele não tenha o devido cuidado.
Capenga - Idade: Desconhecida.

Perfil: É o capanga do Doutor Imundo. Como na maioria dos casos, o parceiro do F,V
vilão
é meio tonto. Muitas vezes, sua inabilidade dificulta os planos do Doutor Imundo.
Também é um monstrinho e tem como algoz o Papão. Seu papel é operacionalizar o
que Doutor Imundo planeja.
Características básicas : Tonto, confuso, atrapalhado, instintivo, decadente, servil.
Identificação do público: Inimigos fictícios que podem ser facilmente superados e derrotados.
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de educação
ambiental
alcança
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Fotos: Ender Monteiro

A

FCDL/SC festeja o sucesso do Recicla CDL na
Escola. O concurso de educação ambiental da
entidade foi agraciado na 19ª edição do Prêmio
Fritz Müller - Reconhecimento à Sustentabilidade, oferecido pela Fatma (Fundação do Meio
Ambiente) em 31 de outubro de 2017.
“Estamos honrados com este reconhecimento. O
concurso de redação e desenho já alcançou, em
sete anos de atividade, mais de 700 mil alunos
da rede pública municipal de ensino, mostrando
a relevância do projeto. A participação dos alunos cresce a cada ano e nossa missão é deixar
um mundo mais sustentável para esta e as futuras gerações”, afirma o presidente da Federação,
Ivan Tauﬀer, que recebeu o prêmio na categoria
educação ambiental, acompanhado da gerente
administrativo da Federação, Jucélia Maria da
Rosa, e do coordenador de comunicação da entidade, Márcio Roberto Silveira.
O Prêmio Fritz Müller reconhece projetos e ini-

gião e filosofia, Fritz Müller, como ficou conheci-

ciativas de empresas e instituições públicas

do no Brasil, foi um estudioso do meio ambiente.

que vão além da legislação ambiental e resul-

Foi reconhecido mundialmente pela publicação

tam em benefícios para a conservação do meio

Für Darwin, para o naturalista britânico Charles

ambiente em Santa Catarina. Em 2017, 13 ins-

Darwin no ano 1864, cinco anos após Darwin pu-

tituições públicas e privadas foram premiadas

blicar a obra A Origem das Espécies.

com um troféu. Outras sete empresas receberam o Certificado Fatma de Gestão Ambiental

Foi o primeiro cientista a apresentar modelos

por terem projetos de destaque na área am-

matemáticos para elucidar a seleção natural e

biental. Já o Corpo de Bombeiros Militar de

fornecer provas contundentes da mesma. Foi

Santa Catarina recebeu o Prêmio Raulino Reitz

chamado por Darwin de O Príncipe dos Obser-

de Conservação da Natureza pela dedicação

vadores. Müller deixou uma obra naturalística

no combate a incêndios em unidades de con-

enorme, que contribuiu para fundamentar e en-

servação e pelo empenho na preservação da

riquecer a teoria da evolução das espécies por

fauna e da flora catarinense.

seleção natural de Darwin e projetou o Brasil no
cenário da culta ciência europeia. Faleceu em 21

O troféu leva o nome do ambientalista e padre

de maio de 1897, aos 75 anos, na casa de sua

alemão, Johann Friedrich Theodor Müller, que

filha Johanna, em Blumenau.

viveu por 45 anos em Blumenau e foi reconhecido mundialmente por seus estudos. Nascido
em 1822, Johann Müller embarcou com a família
para o Brasil em 1852, escolhendo a colônia de
Blumenau para construir sua história.
Considerado um revolucionário em política, reliREVISTA RECICLA CDL NA ESCOLA
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7º Recicla CDL na Escola
vence batalha contra
o aquecimento global
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O

Recicla CDL na Escola 2017 chegou ao final de
mais uma edição com sucesso. A comissão julgadora do concurso de educação ambiental da
FCDL/SC, em parceria com as CDLs, secretarias
municipais de educação, Sicoob e Leo&Leo se
reuniu para eleger os trabalhos vencedores na
fase estadual na segunda-feira, 6 de novembro.
Nesta sétima edição do programa, os alunos
foram convidados a se transformar em super-heróis para ajudar a Liga Sustentável a lutar
contra o aquecimento global.
Os alunos do 1º ao 5º anos de 860 escolas
no

públicas

fundamental

municipais
de

141

do

municípios

ensiela-

boraram desenhos em torno do tema “Se você
fosse um herói da Liga Sustentável, o que faria
para defender o planeta do aquecimento global?”. Já os do 6º ao 9º anos escreveram redações sobre o tema que visou alertar para os
problemas provocados pelo aumento da temperatura da Terra.

REVISTA RECICLA CDL NA ESCOLA
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Camilly Vitória Melzi - Brusque
Prof. Adriana Beatriz Pacher Raach

Francisco Luiz N.Berri - Rodeio
Prof. Elen Regina Fruet

Murilo Ferraz Ermanil - Içara
Prof. Néli Marcos de Souza

Taila Grun Haupt - Ipumirim
Prof. Olivo Santian

Giulia Leporacy Algeri - Rio Negrinho
Prof. Angela Bergmann Alves de Jesus
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Categoria Desenho (1º ao 5º anos):
Aluno

Série

Escola

Professor Orientador

Município

Camilly Vitória Melzi

5º Ano

E.E.F Professor José Vieira
Corte

Adriana Beatriz
Pacher Raach

Brusque

Taila Grün Haupt

4º Ano

Núcleo Educacional
Municipal Professor
Claudino Locatelli

Olivo Santian

Ipumirim

Murilo Ferraz Ermani

4º Ano

E.M.E.F São Rafael

Néli Marcos de Souza Içara

Giulia Leporacy Algeri

5º Ano

E.M.E.B.I Padre Cláudio
Longen

Angela Bergmann
Alves de Jesus

Rio Negrinho

Francisco Luiz N. Berri

1º Ano

Escola Básica Municipal
Santo Antônio

Elen Regina Fruet

Rodeio

Durante a análise dos trabalhos finalistas, ficou
evidente que os alunos se empenharam em lutar
contra o aquecimento global. Atitudes simples,
como plantar árvores, apareceram nos desenhos
e nas redações. Fornecer “doses diárias de consciência ambiental e ecológica aos governantes” e
à população, uso de energia renovável em substituição a combustíveis fósseis que produzem gases
poluentes e a importância de uma ação individual
sustentável em prol do meio ambiente foram outras sugestões apresentadas pelos estudantes
participantes do Recicla CDL na Escola 2017.
“Estamos muito satisfeitos com o resultado. O
aumento crescente de participantes do concurso
mostra que estamos no caminho certo e que a educação é a melhor forma de obtermos as mudanças
tão necessárias que o mundo precisa”, destaca o
presidente da FCDL/SC, Ivan Tauﬀer.
O dirigente lojista recepcionou os integrantes da
comissão julgadora na sede da FCDL/SC, em Florianópolis, e abriu os trabalhos do corpo de jurados.
Os cinco melhores desenhos e as cinco melhores
redações foram eleitos por Simone dos Santos Ribeiro, assessora da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis; Rosiani Bion de Almeida,
jornalista da AgeCom (Agência de Comunicação)
da UFSC (Universidade Federal de Santa Catari-
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Isadora Zuchi - Gaspar
Prof. Mara Lúcia de Lima Minozzo

Lyan Defrein Viana - Anitápolis
Prof. Suely Defrein

Rafaela Nericke da Silva - São Miguel do Oeste
Prof. Eloni Terezinha Grando
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Vinícius Thaler - Treze Tílias
Prof. Marta Maria Falchetti
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Categoria Redação (6º ao 9º anos):
Aluno

Série

Escola

Professor Orientador

Município

Lyan Defrein Viana

6º Ano

Centro Educacional Santa
Rosa de Lima

Suely Defrein

Anitápolis

Isadora Zuchi

8º Ano

E.E.B Professor Vitório
Anacleto Cardoso

Mara Lúcia de
Lima Minozzo

Gaspar

Mariana Carla
Hochwart

8º Ano

Escola Municipal de
Educação Básica Valentin
Bernardi

Ediandra
Mascarello Deprá

Itá

Rafaela Nerickeda
Silva

9º Ano

E.M.E.I.E.F Waldemar
Antônio Von Dentz

Eloni Terezinha
Grando

São Miguel
do Oeste

Vinícius Thaler

8º Ano

Escola Municipal Irmã
Filomena Rabelo

Marta Maria Falchetti

Treze Tílias

na), Camile Silva, supervisora de Comunicação e
Marketing do Sicoob; Claudio Dutra, presidente
da Marcca Comunicação; Luciana Martins, executiva de contas do Diário Catarinense; João
Carlos Dela Roca, da coordenação de Certificação Digital e Outros Serviços da FCDL/SC; e Fábio
Suzuki, Analista de Criação da FCDL/SC.
Os grandes heróis vencedores da fase estadual
do concurso e seus professores orientadores receberam como prêmio um tablet cada. “Estamos
orgulhosos de nossos jovens. Os trabalhos estavam muito bons, dentro do tema e nos indicam
que a esperança de um mundo melhor está na
geração do amanhã”, diz Tauﬀer sobre o concurso laureado em outubro na categoria educação
ambiental na 19ª edição do Prêmio Fritz Müller –
Reconhecimento à Sustentabilidade -, oferecido
pela Fatma (Fundação do Meio Ambiente).
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Artigo

Consumo e
Sustentabilidade compromisso e
mudanças culturais
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O

que faz o consumidor escolher o seu produto ao
invés do da concorrência? Cada vez mais o fator
sustentabilidade entra com um grande peso na
hora da decisão de compra pelos consumidores,
é o que indicam diversos relatórios e pesquisas
sobre o comportamento do consumidor no Brasil
e no mundo.
Conforme a pesquisa[1] de 2015 realizada pela
Nielsen, empresa referência em avaliar o comportamento do consumidor, com mais de 30 mil
pessoas em 60 países, 66% dos consumidores
aceitariam pagar mais caro por produtos e serviços provenientes de empresas comprometidas
com um impacto social e ambiental positivo,
porcentagem maior do que os 55% de 2014 e os
50% em 2013.
Entre os principais fatores que levam os consumidores a escolherem determinada marca
ou produto estão a confiabilidade da empresa,
o uso de ingredientes naturais e os benefícios
para a saúde e bem-estar.

Principais fatores da decisão de compra dos consumidores de
produtos sustentáveis, segundo a pesquisa, são:

62%

o produto é feito
por uma empresa
em que o cliente
confia.

59%

o produto
é conhecido
por seus
benefícios à saúde
e bem-estar

57%

o produto é
feito a partir
de ingredientes
frescos, naturais
ou orgânicos

45%

o produto é de
uma empresa
conhecida por ser
ecologicamente
correta.
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monstrem sua ética de produção, cuidado com o
Análises de mercado recentes mostram que o con-

meio ambiente e respeito aos seus colaborado-

sumidor está se tornando seletivo em relação a pro-

res e partes interessadas.

dutos de saúde, higiene pessoal e limpeza. Quando
indagados sobre o que procuram em material de lim-

Em recente entrevista ao jornal Folha de São

peza para a casa, 40% dos entrevistados disseram

Paulo[4], o diretor-presidente do Instituto

que querem produtos ecofriendly, e 36% não que-

Akatu e um dos fundadores do Instituto Ethos,

rem produtos contendo químicos agressivos[2].

Hélio Mattar, afirma que os consumidores são
um dos principais “indutores” da Responsabili-

Em relação à alimentação e higiene pessoal, um

dade Social Empresarial. Exemplificando acon-

estudo de 2017[3] realizado pela Nielsen mostra

tecimentos marcantes nos quais o consumidor

que 39% dos consumidores dos EUA estão dis-

se posicionou em massa contra as práticas de

postos a trocar de marca que atualmente com-

determinada empresa/marca, Mattar cita ca-

pram por outra que forneça informações claras

sos de revolta contra o uso de DDT nos EUA em

e precisas sobre seus produtos. Além disso, 68%

1960, denúncias relacionadas ao uso de mão

dizem estar dispostos a pagar mais por alimen-

de obra infantil nos anos 1990 e, mais recen-

tos e bebidas que não contenham ingredientes

temente no Brasil, o flagrante de empresas

percebidos como prejudiciais à saúde.

multinacionais do ramo de vestuário que se
utilizavam de mão de obra boliviana em con-

Estes resultados mostram uma clara mudança

dições análogas à escravidão.

de atitude por parte dos consumidores, que deixam de se preocupar meramente com o preço e

O respeito e cuidado com seus funcionários

qualidade do produto, passando a questionar se

e terceirizados não somente são importantes

a marca/empresa tem valores e ações que de-

para a imagem da marca/empresa perante seu
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público consumidor, como também podem evitar onerosos processos judiciais. Em decisão

Os impactos sociais e ambientais que uma em-

recente, o Tribunal Regional do Trabalho de

presa/marca realiza com suas atividades são

São Paulo proferiu condenação relacionada à

cada vez mais relevantes e afetam a escolha do

questão, ficando a empresa obrigada a pagar

consumidor por determinado produto. Fatores

indenização de R$ 4 milhões por danos morais

como a confiança na marca e a percepção de que

coletivos e mais R$ 2 milhões por dumping so-

ela tenha um comprometimento com a sustenta-

cial[5]. Além da multa, a empresa poderá ainda

bilidade repercutem diretamente nas vendas e

ter cassada sua inscrição no ICMS do Estado de

não devem ser subestimados.

São Paulo, sendo impedida de atuar no mesmo
por um período de 10 anos.

Seja pela crescente consciência ecológica, de
que como habitantes de um planeta único to-

Outra tendência de consumo que está se forta-

dos temos a obrigação de preservá-lo, ou pela

lecendo nos Estados Unidos, e já começa a apa-

crise econômica e suas consequências, o con-

recer no Brasil, é o minimalismo. Trata-se de um

sumidor está começando a exigir mais trans-

movimento de caráter anticonsumista, porém

parência, ética e atitudes ecológica e social-

não anticapitalista[6]. A grande ideia por trás

mente responsáveis das marcas e empresas

desse movimento é a de viver bem com menos

que apoia. E, às empresas que desejam sobre-

coisas, ter menos objetos e posses, comprar me-

viver neste cenário e almejam um futuro prós-

nos. Reduzir o número de bens materiais para

pero para seu negócio, sustentabilidade é a

liberar espaço para experiências. Os maiores

ordem do dia.

adeptos desta tendência são os jovens, os da
chamada Geração Y, nascidos a partir da década
de 1980, e os da Geração Z, nascidos a partir de
1995.
No Brasil, a recente crise econômica é uma das
grandes responsáveis por popularizar esse comportamento. Uma pesquisa realizada em 2016

_____________________________
1 http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/us/en/reports-downloads/2015-reports/global-sustainability-report-oct-2015.pdf
2 http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/us/en/reports-downloads/2016-reports/global-home-care-report-april-2016.pdf
3 http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/us/en/reports-downloads/2017-reports/nielsen-clean-label-report-aug-2017.pdf
4 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1926904-consumidores-sao-os-indutores-de-responsabilidade-social-das-empresas.shtml
5 http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-11/tribunal-paulista-mantem-condenacao-da-m-oﬃcer-por-trabalho-escravo
6 http://www.ihu.unisinos.br/572620-la-era-detox
7 https://goo.gl/EnlM30
8 https://goo.gl/EnlM30

pelo SPC Brasil, em parceria com a Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL,[7] considerando o Indicador de Consumo Consciente,
mostra que houve um aumento de 33% em 2015
para 51% em 2016 no número de consumidores
que sabem o que é consumir conscientemente,
reﬂetindo sobre as consequências de uma compra antes de realizá-la.
Conforme a análise do SPC Brasil, “embora o estímulo para tornar-se mais prudente em relação
aos gastos mensais tenha origem na delicada
situação econômica do país, o fato é que o brasileiro está dando mais atenção ao seu orçamento, buscando a redução do desperdício e o equilíbrio nas contas”.[8]
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Artigo

Mudanças
Climáticas para além de
conjecturas
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É

inegável o fato de que estamos vivendo um pe-

A crise climática também agrava a situação de

ríodo no qual significativos eventos climáticos

seca e contribui para a queda na qualidade e quan-

se fazem cada vez mais presentes em nossa

tidade da produção de alimentos no sul asiático e

realidade, de forma mais ou menos próxima,

África, acentuando conﬂitos étnicos e sociais.

evidenciando um processo de alterações no clima conhecido como “mudanças climáticas”. O

De acordo com recente artigo[3] publicado na

aumento do número e da intensidade dos fura-

revista Página 22, pelas circunstâncias socioe-

cões, enchentes, tornados, secas, terremotos e

conômicas e climáticas, a África e a Ásia acabam

tsunamis é visível e notório. De acordo com as

sofrendo mais fortemente com os efeitos da ins-

pesquisas[1] realizadas por cientistas do mun-

tabilidade do clima sobre a disponibilidade de

do inteiro, que compõem o IPCC - Painel Inter-

alimento para a população, mas o cenário latino-

governamental de Mudanças Climáticas, a tem-

americano não é melhor. Seguindo a tendência

peratura do planeta Terra vem subindo a níveis

global, a fome na América Latina e Caribe avan-

preocupantes e poderá chegar a uma elevação

çou ligeiramente em 2016. Conforme as Nações

média de 2ºC (dois graus Celsius) ou mais, tendo

Unidas, o percentual de pessoas subnutridas na

como parâmetro o ano de 1900, no início da era

região aumentou de 6,3% para 6,6% no último

industrial, caso não sejam adotadas medidas ur-

ano, o maior índice desde 2011. No continente,

gentes para conter esse aquecimento.

mais de 40 milhões de pessoas não têm acesso
suficiente a alimentos.

Recente reportagem[2] da BBC Brasil avalia a
quantidade e intensidade de desastres naturais

Em dezembro de 2015 aconteceu a Conferência

ocorridos no ano de 2017 e comparam-nas com as

das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas

dos anos anteriores. Segundo Shuai Wang, pesqui-

(COP 21), em Paris. Neste evento, 196 países assi-

sador da Faculdade de Ciências Naturais do Impe-

naram um acordo, o Acordo de Paris, visando to-

rial College London, a média anual de furacões no

mar medidas necessárias para conter o aumento

Atlântico é de 6,2. Em 2017 já foram registrados

da temperatura da Terra de modo que não supere

sete furacões, quatro deles de proporções catas-

2ºC em relação aos níveis da era pré-industrial. As

tróficas, destacando-se o furacão Harvey nos EUA,

principais providências acordadas envolvem eco-

furacão Irma no Caribe e sul dos EUA e furacão Ma-

nomia de energia, mais investimentos em ener-

ria, também na região do Caribe e Porto Rico.

gias renováveis, reﬂorestamento e a diminuição
da emissão de gases do efeito estufa.

Os pesquisadores também apontam para o fato
de que o aumento da temperatura dos oceanos

O Acordo de Paris foi revisitado em uma nova Con-

está diretamente relacionado ao aumento da

ferência (COP 23) que ocorreu em novembro de

intensidade dos furacões. “O furacão é como

2017 na cidade de Bonn, na Alemanha. A proposta

um motor que precisa de combustível. A lógica

era definir como serão postas em prática as metas

é que, com a mudança climática, o oceano fica

do Acordo, porém um de seus principais tópicos, a

mais quente e gera mais energia para o ciclo-

criação de fundos de financiamento para mitiga-

ne, que acaba causando mais estragos quando

ção e pesquisa de novas tecnologias, foi adiado

alcança o continente”, afirma Wang. A mesma

para a próxima COP, que acontecerá na Polônia em

lógica se aplica às enchentes, inundações e tsu-

2018. A saída dos Estados Unidos da América do

namis: “temperaturas mais altas favorecem a

Acordo de Paris, anunciada pelo presidente Do-

evaporação das águas. O ambiente úmido da at-

nald Trump em junho de 2017, foi duramente criti-

mosfera permite chuvas mais fortes”, esclarece

cada pelos países signatários do acordo e teme-se

Bob Henson, meteorologista do serviço Weather

que outros países tenham a mesma postura.

Underground.
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de Florianópolis sofreram com o avanço do mar.
Pesquisadores da University of Notre Dame, nos

As praias de Canasvieiras, Ingleses, Praia Brava,

EUA, recentemente criaram um quadro analisan-

Matadeiro, Morro das Pedras e Praia Mole foram

do as chances de adaptabilidade de cada país ao

as mais atingidas, com prejuízos estimados de

aquecimento global, levando em conta aspectos

R$ 4 milhões[7].

como desenvolvimento tecnológico, poder econômico, localização geográfica, disponibilidade
de alimentos, infraestrutura e ecossistema. De
acordo com o relatório[4], o Brasil ocupa a 75ª
posição no ranking, logo à frente do México e
atrás do Marrocos. Os países tidos como mais
preparados para encarar as mudanças climáticas são Noruega, Nova Zelândia, Finlândia, Suécia e Suíça.
Podemos perceber os efeitos do aquecimento
global mesmo bem perto de nós. Há pouco mais
de dois anos, em abril de 2015, Santa Catarina foi cenário de um dos maiores tornados de
sua história recente. Os municípios de Xanxerê
e Ponte Serrada, no oeste do Estado, foram os
mais afetados pelo tornado, que deixou mais de
5.300 pessoas desalojadas, mais de 120 feridos,
4 mortos e mais de R$ 112 milhões em prejuízos
materiais[5].
Em 2004 tivemos o devastador furacão Catarina,
o primeiro ciclone tropical registrado no Atlântico Sul, que atingiu categoria F2 na escala internacional Saﬃr-Simpson. O furacão atingiu o
litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina
com ventos que chegaram a cerca de 180 km/h
e deixou mais de 27,5 mil desalojados, quase 36
mil casas danificadas, 518 feridos e 11 mortos.
Os prejuízos totalizaram aproximadamente R$ 1
bilhão e 14 cidades decretaram estado de emergência[6].
Os recentes estragos causados no litoral catarinense pela ressaca também não passam despercebidos. Em setembro de 2016, a ressaca atingiu fortemente o litoral catarinense, passando
pela Grande Florianópolis até à região de Itajaí,
causando enormes estragos e alagamentos. Em
2017, novamente em setembro, várias regiões
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peraturas abaixo de zero grau. O meteorologista
Em matéria[8] publicada em 2015, o site de no-

Mário Quadro, Doutor pela Universidade de São

tícias G1 aborda os diversos eventos climáticos

Paulo e professor do Instituto Federal de San-

que vêm afetando Santa Catarina, como os tor-

ta Catarina, afirma que os fenômenos extremos

nados, enchentes, calor excessivo, neve e tem-

devem aumentar em intensidade e em quantidade no Estado.
Mesmo com todas as medidas mitigatórias e preventivas possíveis, as consequências serão enormes e potencialmente devastadoras. Portanto, é
urgente e necessário que todos e cada um dentro
do espaço de nossas atividades tomemos medidas práticas para frear o aquecimento global e
contribuirmos para que sejam mantidas condições dignas de vida no planeta que habitamos.
Um bom começo é combater o desmatamento,
substituir a energia vinda de combustíveis fósseis por energias de fontes renováveis, como a
eólica, solar, da biomassa e hídrica. Promover e
contribuir para um ritmo de produção sustentável
ecologicamente, no qual não se extrai mais bens
da natureza do que ela pode recompor, é responsabilidade de todos.
_____________________________
1 https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf
2 http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41333057
3 http://pagina22.com.br/2017/09/21/mundo-instavel-faminto/
4 http://gain.nd.edu/our-work/country-index/
5 http://www.defesacivil.sc.gov.br/index.php/ultimas-noticias/4152-santa-catarina-relembra-1-ano-do-tornado-do-oeste.html
6 http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2014/03/dez-anos-apos-o-furacao-catarina-moradores-relembram-tragedia.html
7 https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/ressaca-causa-prejuizos-de-r-4-milhoes-em-praias-de-florianopolis.ghtml
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Dicas de
sustentabilidade
1. Estimule a economia local – comercialize produtos da sua comunidade.
2. Produtos duradouros e de qualidade são mais sustentáveis.
3. Atenção às embalagens. A ordem do dia é reciclar.
4. Conhecer a cadeia de produção é compromisso com a sustentabilidade.
5. Contribuir com atitudes de paz e tolerância torna o mundo mais sustentável.
6. Valorizar a diversidade cultural enriquece a vida.
7. Toda energia economizada soma na conta de uma sociedade mais sustentável. Preste atenção nas pequenas atitudes.
8. Todo produto para ser fabricado consome água, o futuro depende das nossas escolhas.
9. Cuidar das fontes de água é urgência da sustentabilidade. Faça a sua parte.
10. Planeje bem sua logística. A poluição dos transportes é um dos vilões do aquecimento global.
11. A informação sobre o produto respeita o consumidor e agrega valor.
12. Respeito à dignidade é dever de todos. Contribua com o combate ao trabalho análogo ao escravo.
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