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CONSUMO CONSCIENTE É CONSUMIR COM O MELHOR IMPACTO 

Por Instituto Akatu 

Consumo consciente não significa deixar de consumir, mas consumir 
melhor e diferente, sem excessos, para que haja o suficiente, para todos, 
para sempre. Esta é uma maneira de definir sustentabilidade, com 
atenção especial para o modelo de consumo. Só haverá o suficiente 
para todos e para sempre se cada um consumir somente o suficiente 
para o seu bem estar e não mais do que o suficiente. Aliás, como disse 
Gandhi, “A Terra provê o suficiente para as necessidades de todos os 
homens, mas não para a voracidade de todos”. 

Significa ter a visão de que o ato de consumir um produto ou serviço 
está num contexto maior de ciclo de produção, trazendo consequências 
positivas e negativas não apenas ao consumidor, mas também ao meio 
ambiente, à economia e à sociedade, que vão além dos impactos 
imediatos. 

O consumidor consciente tem uma preocupação com os recursos 
gastos na produção do produto e como ele deve ser corretamente 
usado e descartado no futuro. Ele sabe que tem um grande poder em 
suas mãos ao escolher um produto e uma empresa produtora, e pode 
transformar a sua compra num ato de reconhecimento de boas práticas 
sustentáveis. 

O consumo consciente começa com uma análise prévia da necessidade: 
preciso realmente comprar? Decidido que sim, o consumidor deve 
definir as características que precisa no produto, pensar sobre como irá 
comprar, escolher o fabricante de acordo com a sua responsabilidade 
socioambiental na produção, fazer um uso otimizado do produto para 
ter uma vida útil mais longa, e definir uma forma de descarte adequada. 
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Só assim, tomando decisões conscientes em cada uma dessas fases, o 
consumidor poderá comparar e escolher a melhor opção. 
 

 
 

Sobre o Instituto Akatu 

O Akatu é ma organização não-governamental sem fins lucrativos que 
trabalha pela conscientização e mobilização da sociedade para o 
consumo consciente e a transição para estilos sustentáveis de vida. 
 
 

E POR FALAR EM CONSUMO CONSCIENTE... 

Já conferiram a seção "Clube de Descontos" na área de associados? Lá 
você encontra descontos de produtos e serviços de associados do ICCB, 
especialmente para associados :) 

Abaixo, saiba mais sobre três negócios conscientes que estão no Clube 
de Descontos: Refazenda, POSITIV.A e Joaquina Brasil. 
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REFAZENDA: Reinventar, repensar, refazer... Tudo isso de forma a 
diminuir o lixo industrial e reutilizar matérias-primas, ao mesmo tempo 
que demonstra a diversidade brasileira e com o toque maravilhoso do 
“feito à mão”. Estamos falando da Refazenda, negócio de roupas e 
acessórios que surgiu há 25 anos com o foco na responsabilidade 
socioambiental em toda sua cadeia produtiva - desde a plantação, 
fiação, tecelagem e montagem, até a distribuição. Localizada em Recife, 
a Refazenda foi uma marca criada pela estilista Magna Coeli com fortes 
argumentos filosóficos, estéticos e econômicos. 

 

POSITIV.A: Restaurar o equilíbrio entre humanidade e natureza. Este é 
o propósito da POSITIV.A, start-up fundada em 2014. A POSITIV.A 
acredita na economia circular e na permacultura como modelos 
econômicos e como formas de restaurar tal equilíbrio. Além disso, na 
cadeia de produção, a empresa inclui pessoas em condições de 
vulnerabilidade social e pequenos produtores. Atualmente, a POSITIV.A 
oferece uma linha de Produtos de Limpeza Consciente, Naturais e 
Biodegradáveis, e acreditam que “Um mundo consciente começa 
dentro de cada um e em casa!”. 

 

JOAQUINA BRASIL: A Joaquina Brasil nasceu com o intuito de 
ressignificar a moda. A empresa acredita que é possível desenvolver 
uma marca com grande impacto socioambiental positivo, e ainda assim, 
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ter produtos desejáveis e de ótima qualidade. A Joaquina é uma marca 
de moda feminina, que desenvolveu sua forma de trabalhar através do 
upcycling. As peças são criadas e confeccionadas apenas reutilizando 
matéria-prima já existente, descartados pelas grandes indústrias. Dessa 
maneira, não há maiores agressões, nem novas extrações do meio 
ambiente. Além disso, a marca tem como missão utilizar 100% do 
material, nenhum retalho se torna descarte, tudo se transforma em um 
novo produto, como mochilas, cadernos, tiaras, sapatos e necessaires.   

Além do impacto ambiental positivo, a Joaquina Brasil também acredita 
ser possível fazer o bem para parte de uma sociedade esquecida. A 
manufatura da indústria têxtil é umas das mais desumanas do mundo. 
Indo na contramão deste pensamento, a empresa possui um ateliê onde 
trabalham mulheres egressas do sistema prisional e mulheres em 
severas condições de vulnerabilidade. Lá, elas têm a oportunidade de se 
profissionalizar e uma nova chance de resgatar a auto-estima. 


