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RESUMO 

 
Os estudos centralizados na percepção dos consumidores são essenciais para 
compreender as interrelações entre o homem a natureza. O presente trabalho teve 
como objetivo analisar a percepção dos consumidores em relação a compra de 
produtos ecológicos de higiene pessoal. Inicialmente fez-se uma revisão bibliográfica, 
que serviu de base para a fundamentação teórica e para as discussões. O instrumento 
utilizado para a coleta dos dados foi um questionário anônimo composto por 15 
questões de múltipla escolha, aplicado através do link de acesso entre abril e maio de 
2019. Ao todo foram obtidas 167 respostas, sendo 71,9% indivíduos do sexo feminino, 
27,5% do sexo masculino e os 0,6% não declarado, abrangendo 12 estados 
brasileiros. Com base na análise dos dados obtidos, pode-se concluir que a maioria 
dos participantes não sabe definir seu conhecimento acerca de produtos ecológicos; 
reconhece os benefícios dos produtos ecológicos à saúde e ao meio ambiente; lê os 
rótulos das embalagens e está disponível a pagar um valor considerável por um 
produto ecológico de higiene pessoal. 
 
 
Palavras-chave: Consumidor verde; eco-produtos; composição; consumo 
sustentável; cuidado pessoal. 



 

 

DE OLIVEIRA, J. I. M; CARDOSO, N. C. Consumer perception in relation of the 
purchase of personal hygiene ecological products. [Conclusion of the technology 
course in environmental management]. Federal Institute of Education, Science and 
tescnology of the state of São Paulo. St. Roque, 2019. 
 
 

ABSTRACT 

 
Studies centered on consumer perception are essential to understand the 
interrelations between man and nature. The objective of this work was to analyze the 
perception of consumers regarding the purchase of ecological products of personal 
hygiene. Initially, the bibliographic review was performed, which served as a basis for 
the theoretical foundation and discussions. The instrument used for data collection was 
an anonymous questionnaire consisting of 15 multiple choice questions, applied 
through an access link between April and May 2019. Altogether 167 responses were 
obtained, 71.9% were female, 27.5% male and 0.6% undeclared, covering 12 Brazilian 
states. Based on the analysis of the data obtained, it can be concluded that the majority 
of participants do not know how to define their knowledge about ecological products; 
recognises the benefits of ecological health and environmental products; It reads the 
packaging labels and it’s available to pay a considerable amount for an ecological 
personal hygiene product. 
 
 
Keywords: Green consumer; Eco-Products; Composition; Sustainable consumption; 

Personal care.
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Natureza." 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, o modelo de crescimento econômico baseado na maximização 

produtiva e consumista tem ocasionado enormes desequilíbrios de ordem 

econômica, social e ambiental. Diante disso, a necessidade de transição para um 

futuro ambientalmente amigável se torna evidente a cada dia (RASMUSSEN, 2011).  

O Brasil ocupa o terceiro lugar no mercado mundial de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos (HPPC), e busca um crescimento ainda maior nesse 

segmento, onde as indústrias estão constantemente desenvolvendo produtos novos 

de cuidado pessoal que satisfaça o desejo dos consumidores sem agredir o meio 

ambiente (ABIHPEC, 2014). 

Nos últimos anos, o mercado verde, em relação aos produtos de higiene 

pessoal, assumiu as seguintes tendências: substituição da base sintética pelas 

bases naturais; rejeição de testes em animais; redução do uso de recursos naturais 

não renováveis; utilização de óleos de origem vegetal; procura por embalagens 

ecologicamente corretas; adição dos princípios da aromaterapia; e a minimização da 

poluição da unidade fabril (MAIMOM, 2000).  

As pessoas estão valorizando mais as questões ambientais, visto que a 

degradação da natureza causa impacto na sobrevivência (PORTILHO, 2005). Esta 

mudança de pensamento influencia o comportamento dos consumidores 

(PORTILHO, 2005) e a elaboração de produtos e serviços para a comunidade 

(CALOMARDE, 2000; KRUTER et al., 2012).  

O consumo sustentável é a principal manifestação de responsabilidade do 

cidadão com a sociedade, para isso, a educação ambiental é uma ferramenta 

essencial que promove a construção de um mundo mais equilibrado e sustentável 

(BECK; PEREIRA, 2013). Ações individuais conscientes, bem informadas e atentas 

às problemáticas do meio ambiente aparecem como uma estratégia potente para a 

resolução dos problemas ambientais e para as mudanças rumo à sustentabilidade 

(PORTILHO, 2005). 

A importância de investigar a percepção do consumidor é salientada por 

Garcillán, (2007) quando afirma que ao tomar a decisão de adquirir um novo produto, 

o consumidor o faz por meio de sua percepção, buscando sempre minimizar riscos. 

A fim de evitar insatisfações, tanto os tipos de informação obtida quanto à forma de 
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obtê-la são importantes por influenciarem diretamente o processo decisório de 

compra de um produto (CANTO, 2010). 

Koller et al., (2011) cita que já é notório um maior interesse nos assuntos 

relacionados ao comportamento do consumo e o meio ambiente, levando em 

consideração o que necessita ser feito para preservar o ambiente e diminuir o 

consumo exacerbado das pessoas. 

Portanto, considera-se importante compreender como o consumidor, a partir 

de seu ponto de vista, interpreta e entende o que é a sustentabilidade e como se 

comporta diante de produtos ecológicos de higiene pessoal, possibilitando, desta 

forma, um maior entendimento para pesquisadores e alunos que buscam 

informações sobre o assunto.  

Este trabalho foi estruturado em cinco seções. Inicialmente, tem-se esta parte 

introdutória e na sequência, encontram-se os procedimentos metodológicos da 

pesquisa. Na terceira seção, a fundamentação teórica, abordando os temas 

relacionados aos Produtos e Mercado HPPC, Produtos Ecológicos, a Percepção 

Ambiental, Rotulagem Ambiental, Substâncias Nocivas Presentes nos Produtos 

Convencionais de Higiene Pessoal, Consumo Sustentável, Marketing Verde e 

Comportamento do Consumidor Sustentável. Posteriormente, apresenta-se os 

resultados e discute-se a análise dos dados, em sequêcia a conclusão e referências 

bibliográicas. 

1.1 Justificativa 

Discussões sobre questões ecológicas, sustentabilidade e consciência 

ambiental estão mais frequentes em todas as esferas. Se inicialmente os motivos de 

preocupação ambiental se voltavam para as práticas organizacionais, atualmente, os 

hábitos de consumo dos indivíduos passaram a permear os discursos ambientalistas 

com igual intensidade. Sob esta perspectiva, é fundamental entender se a percepção 

sobre questões ecológicas e os hábitos de consumo sustentáveis já permeiam o 

cotidiano e a prática dos consumidores (TAMBOSI et al., 2014).  

A valorização dos produtos de origem ecológicas cresce a cada dia, 

representando uma revolução para o mercado tradicional que perde força com as 

inovações tecnológicas, e com a sociedade atual, a qual possui uma perspectiva de 

futuro voltada para a preservação ambiental. Neste contexto, os produtos de higiene 
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pessoal, presentes em nosso cotidiano, estão passando por reformulações com a 

substituição de componentes sintéticos por substâncias naturais, o que têm se tornado 

uma tendência mundial (THIESEN, 2018). 

O presente estudo possui, ainda, significativa relevância por provocar uma 

experiência de reflexão aos participantes, o que pode ser de grande valia, pois resgata 

os valores de cada um diante de um assunto que envolve o homem e a natureza. 

Diante destas justificativas elencadas, este trabalho expõe os objetivos no 

tópico 1.2, a seguir.  

1.2 Objetivos 

• Objetivo geral 

O projeto de pesquisa tem como objetivo geral analisar a percepção dos 

consumidores em relação a compra de produtos ecológicos de higiene pessoal. 

 

• Objetivos específicos 

E especificamente, buscou-se: 

• Detectar se o consumidor observa, nos rótulos, quais componentes químicos 

são utilizados na fabricação dos produtos que adquire;   

• Analisar a relação entre a consciência sustentável, atitudes e intenções de 

consumo responsável e sustentável no setor de higiene pessoal; 

• Averiguar o conhecimento da disponibilidade de produtos ecológicos de 

higiene pessoal no mercado; 

• Investigar se o fator ecológico é considerado pelos consumidores no 

processo de decisão de compra;  

• Evidenciar se os consumidores dão preferência a produtos que afetam com 

menor intensidade o meio ambiente e  

• Verificar a predisposição dos consumidores a pagarem preços maiores para 

consumir produtos ecologicamente corretos.  
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2 METODOLOGIA 

Visando atender os objetivos propostos neste estudo, optou-se pelo 

desenvolvimento de uma pesquisa exploratória, que de acordo com Mattar, (1999) 

são indicadas em casos que se pretende aprofundar o conhecimento sobre um tema 

que o conhecimento é raso. Para Churchill e Peter, (2000) uma pesquisa exploratória 

reúne informações de fontes que possam proporcionar ideias úteis. 

A pesquisa bibliográfica, segundo Marconi e Lakatos, (1992) abrange toda 

bibliografia já tornada pública referente ao que se está estudando, desde publicações 

avulsas, boletins, livros, pesquisas, dissertações, monografias e teses.  

Para o levantamento dos dados, utilizou-se o método survey, que segundo 

Freitas et al., (2000), consiste na obtenção de dados ou informações sobre ações, 

motivações, razões, hábitos ou características de um determinado grupo de pessoas, 

por meio do uso de um instrumento de pesquisa, normalmente um questionário.  

O instrumento utilizado para a coleta dos dados foi um questionário online 

estruturado e composto por questões de múltipla escolha, aplicado pela ferramenta 

do Google Forms®, e assim, disponibilizado em redes sociais como: Facebook e 

Whatsapp, almejando levantar dados necessários para desenvolver a análise dos 

resultados de acordo com o problema proposto. 

 O trabalho foi desenvolvido inicialmente por revisão bibliográfica acerca dos 

temas (1) produtos ecológicos, (2) produtos de higiene pessoal, (3) substâncias 

nocivas presentes nos produtos convencionais de higiene pessoal e (4) 

comportamento do consumidor sustentável, com o intuito de levantar os principais 

pontos que envolvem esse conteúdo, permitindo ainda respaldo para análise e 

discussão dos resultados. Após o estudo bibliográfico, foram evidenciadas as 

principais questões que poderiam ser usadas, e dentre essas, foram selecionadas as 

mais pertinentes para elaboração do questionário utilizado na pesquisa.  

 O questionário (APÊNDICE A) apresentou 15 perguntas de múltipla escolha, 

contendo questões sobre o conhecimento dos consumidores a respeito dos produtos 

ecológicos de higiene pessoal, o nível de consumo de produtos de higiene e quantos 

entre esses são ecológicos, a existência ou não do hábito de leitura dos rótulos das 

embalagens, se os usuários conhecem aplicativos voltados a esclarecer melhor os 

ingredientes dos produtos, e se em algum momento frequentaram feiras e eventos de 

produtos ecológicos. Também foi investigada a disposição dos clientes em investir um 



METODOLOGIA 

 

12 

valor maior em produtos mais benéficos à saúde e ao meio ambiente, os critérios 

principais na compra de produtos de higiene pessoal e para escolha entre produtos 

semelhantes de marcas variadas. 

 A área de abrangência da pesquisa dependeu do alcance do questionário, 

sendo este após elaborado, aberto para diferentes grupos sociais dentre os quais: 

ambiente acadêmico, empresas privadas, pessoas já envolvidas com o tema e a 

sociedade em geral, sendo divulgado em redes sociais através do link de acesso, 

durante o período de abril a maio de 2019. Todos os participantes dessa pesquisa 

foram convidados a participar em caráter anônimo, tendo sua identidade e dados 

pessoais preservados.  

 Após obtenção e análise dos dados, os resultados foram apresentados e 

discutidos. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Produtos de higiene pessoal  

3.1.1 Definição 

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº7 de 10 de fevereiro de 2015 da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), órgão associado ao Ministério da 

Saúde, define os produtos de higiene pessoal, e outros de natureza semelhante como:  

Preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, de 

uso externo nas diversas partes do corpo humano, pele, sistema 

capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas 

mucosas da cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de 

limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e ou corrigir odores 

corporais e ou protegê-los ou mantê-los em bom estado (ANVISA, 

2015, p.7). 

 

Ainda, a ANVISA dispõe que o segmento de higiene pessoal é composto por 

sabonetes, xampus, condicionadores, produtos para higiene bucal, desodorantes e 

loções para barbear. No segmento de cosméticos, estão as maquiagens, protetores e 

bronzeadores solares, produtos para cabelo, cremes corporais, loções, óleos, 

produtos depiladores, repelentes e produtos para unhas.  

3.1.2 Mercado de Produtos de Higiene Pessoal  

O setor de produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC) é 

um dos mais relevantes para o Brasil, sua importância consiste em aspectos 

econômicos, sociais e ambientais (BASÍLIO, 2013). 

Entre 1996 e 2012, o setor de HPPC teve crescimento médio de 10% ao ano. 

Dentre os fatores que contribuíram para esse sucesso, destaca-se maior participação 

do público feminino no mercado de trabalho, o aumento da produtividade – utilização 

intensiva de processos tecnológicos – e lançamento de produtos mais específicos 

(ABIHPEC, 2014). 

Na América Latina, o Brasil ocupa o primeiro lugar em relação ao mercado 

consumidor, responsável por 57,09% do consumo de produtos de HPPC dos países 

latino-americanos (TEIXEIRA, 2014). 
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Mesmo passando por períodos de desaceleração, o mercado brasileiro de 

HPPC continua tendo bom crescimento devido a fatores como o aumento do consumo 

das classes C e D, a crescente participação masculina e o consumo relevante da 

população idosa (PIROLA, 2010). O relatório da Associação Brasileira da Indústria de 

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) de 2014, aponta que, no Brasil, 

o uso diário de produtos de HPPC é considerado imprescindivél. 

Conforme ABIHPEC, (2014) o Brasil, terceiro colocado no mercado mundial de 

higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, atrás dos EUA e do Japão, busca um 

crescimento ainda maior nesse segmento, desenvolvendo novos produtos que 

satisfaçam o desejo dos consumidores sem agredir o meio ambiente e utilizando 

recursos renováveis.  

E nesse processo pela constante inovação as empresas do departamento de 

higiene pessoal procuram novas tendências de mercado, sendo a atual por produtos 

verdes, que utilizam insumos naturais sem por em risco a biodiversidade (TEIXEIRA, 

2014). 

3.1.3 Tendência de mercado: produtos ecológicos 

A nova tendência do mercado de HPPC analisada pela ABIHPEC, (2014) é a 

de Produtos Ecológicos. E esta propensão da busca pelo natural, abrange a área de 

cuidados pessoais de forma inovadora (BORGO, 2016). 

A ABIHPEC, (2014) também apresenta que produtos contendo ingredientes 

naturais, embalagens recicladas, recicláveis ou biodegradáveis e que não são 

testados em animais, ganham espaço no mercado e suas vendas crescem, mesmo 

com um valor mais elevado. Eles já englobam cremes hidratantes, sabonetes, 

condicionadores, xampus etc. 

Ainda segundo a ABIHPEC, (2014) o termo “natural” significa que os 

ingredientes não sofreram modificações em sua forma encontrada na natureza e a 

preocupação é que eles não devem ser obtidos a partir da exploração intensiva, e sim 

da produção sustentável.   

Rodrigues et al., (2012) descreve que nos últimos anos, as empresas têm 

adotado práticas de responsabilidade socioambiental como estratégia, assim como a 

população esta cada vez mais ciente da necessária relação econômico, sociedade e 

preocupação ambiental. 
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A procura por produtos naturais tem importância considerável na economia, por 

conta da alta demanda brasileira pelos produtos do setor HPPC (BORGO, 2016). Por 

isso, Rodrigues et al., (2012) ressalta que o desenvolvimento sustentável emergiu 

para encarar a crise ecológica e a sociedade sustentável, que atingiu este 

departamento. 

Para Neves, (2009) no caso dos produtos de higiene pessoal, a preocupação 

dos especialistas envolve as agressões contra a natureza, ampliando para o âmbito 

da toxidade das substâncias, das tecnologias e dos processos de produção.  

A utilização de ingredientes verdes, extraídos sustentávelmente é benéfica para 

formuladores e para o consumidor, pois todos ganham ao preferir componentes que 

não coloquem em risco a saúde e a natureza, são de fontes naturais e renováveis, 

que utilizam processos sustentáveis e não implicam no desempenho da indústria 

(NEVES, 2009).  

Rezende, (2012) por sua vez, apresenta que os fornecedores de matérias-

primas para o departamento de HPPC concordam que cada vez mais seus produtos 

com características naturais e de fontes renováveis se tornam presentes em grande 

parte de seus portfólios, deixando de ser visto como tendência, e sim, como realidade.   

3.2 Percepção ambiental 

Os seres humanos possuem formas diversificadas de percepção e 

interpretação do mundo ao seu redor.  A percepção é o processo no qual uma pessoa 

irá selecionar, organizar, interpretar e absorver as informações recebidas, criando 

uma ideia e dando significado, bem como definindo suas atitudes e preferências 

(BAGOZZI et al., 2009). Entretanto, Mazzarotto e Berté, (2013) dizem que para 

alcançar uma percepção adequada é preciso reavaliar os hábitos pessoais.  

A percepção das atitudes sustentáveis requer que o consumidor dedique 

recursos cognitivos, afetivos e comportamentais para avaliar as estratégias de 

marketing verde. Com base nestas percepções arquitetará o espaço ao seu entorno 

com o significado das ações ambientais em sua vida, refletindo, assim, em respostas 

consumistas sustentáveis (SANTOS et al., 2014). Siqueira, (2008) destaca que os 

problemas ambientais são percebidos e interpretados de formas variadas, visto que 

as pessoas os encaram de acordo com as peculiaridades de suas percepções. 
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O sucesso de um produto de higiene pessoal no mercado pode estar associado 

à percepção que um consumidor tem de seus atributos e valores, e não apenas a 

diferenciação de matérias primas que o constitui. Portanto, no atual cenário do setor 

de HPPC, as empresas precisam prever a percepção dos consumidores frente suas 

propostas, antes mesmo de ingressarem no mercado de consumo (CANTO, 2010).  

Desse modo, Coimbra, (2004) destaca que a percepção ambiental deverá ser 

trabalhada nas esferas específicas do indivíduo, da comunidade e da profissão. 

Conforme Brandalise, (2008) o mecanismo perceptual guia as relações entre a pessoa 

e o meio, e todo conhecimento é adquirido através da percepção, logo o 

comportamento de compra do consumidor está ligado à sua percepção.  

Portanto, quanto maior a percepção de valor dos produtos ecologicamente 

corretos, maior a probabilidade de um comportamento leal dos consumidores em 

relação à compra destes produtos (TSAI et al., 2011). 

3.3 Consumo sustentável  

  No início da década de 90, intensificou-se a percepção do impacto ambiental 

dos altos níveis de consumo, deslocando a preocupação com os problemas 

ambientais pertinentes à produtividade para o consumismo (BORINELLI et al., 2010). 

A origem do conceito “Consumo Sustentável” se deu nos debates sobre 

Desenvolvimento Sustentável. Durante a Comissão de Brundtland definiu-se: 

“Desenvolvimento Sustentável é o desenvolvimento que atende às necessidades do 

presente sem comprometer a habilidade das gerações futuras em atender às suas 

necessidades” (DIAS, 2006).  

Na Eco 92, estabeleceu-se a ligação entre desenvolvimento sustentável e 

consumo no oitavo princípio:  

“Para alcançar o desenvolvimento sustentável e 
qualidade de vida superior para todos os povos, as nações 
devem reduzir e eliminar os padrões de produção e consumo 
insustentáveis e promover políticas demográficas apropriadas.” 
(LAZZARINI; GUNN, 2002, p.7). 

 
Correlacionado ao consumo sustentável, é comum encontrar na literatura as 

expressões “consumo consciente” e “consumo verde”.  

Os consumidores verdes manifestam suas preocupações ambientais nas fases 

de compra, uso e descarte, analisando, além da qualidade e do preço, a questão 
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ecológica, buscando produtos que considerem menos impactantes ao meio ambiente 

e a sociedade (BORINELLI et al., 2010).  Averiguam informações sobre os produtos, 

seus processos de produção e cobram responsabilidade social das organizações 

(MACHADO, 2013). Orientados por valores sociais, são caracterizados por Neves e 

Castro, (2003) por procurarem produtos certificados; biodegradáveis, sem ativos 

químicos e corantes; sem embalagens excessivas e estão dispostos a pagarem 

preços mais elevados por um produto ambientalmente mais seguro. 

O consumo responsável e sustentável é a principal demonstração de 

responsabilidade do cidadão com o planeta (BECK; PEREIRA, 2013). Como Rosa 

et al., (2015) sustenta, a conscientização sustentável exterioriza-se a partir da noção 

dos impactos ocasionados pelos hábitos de consumo.  

Segundo Rocha et al., (2011) o consumo de produtos ambientalmente corretos 

é uma tendência de longo prazo, refletindo na mudança dos valores sociais.  

Neste sentido, é perceptível que a mídia e o próprio mercado de consumo 

passaram a dar ênfase ao consumidor ecologicamente correto, forçando o mercado a 

atuar nesta área (DALLA, 2012). Para os autores Cortez e Ortigoza, (2007) o consumo 

sustentável pode ser promovido se houver responsabilidade compartilhada nas 

esferas: econômica, social e política.  

Mitchell et al., (2010) sugere que uma das ações empresariais é direcionar o 

marketing para a sustentabilidade, visando antecipar e satisfazer as necessidades dos 

clientes, integrando o meio ambiente nas preocupações; aplicando ferramentas como 

valores economicamente, socialmente e ambientalmente responsáveis e efetivos.  

3.4 Produtos ecológicos  

Chen e Chai, (2010) definem produtos ecológicos como aqueles que não 

poluem e nem degradem os recursos naturais, além de possuirem características 

recicláveis ou vida útil prolongada. Wong et a., (2012) complementa que um produto 

é considerado verde quando é projetado para superar o convencional, exercendo 

menor carga sobre o meio ambiente em termos de matérias-primas extraídas, energia 

consumida, emissões atmosféricas, efluentes contaminados, resíduos sólidos e outras 

liberações ambientais sofridas ao longo do ciclo de vida do produto. 
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Pertinente aos atributos ambientais dos produtos considerados verdes, 

Mohanasundaram, (2012) apresenta algumas características que podem ser 

associadas aos produtos para os tornarem “verdes”, conforme a Figura 1. 

 

Figura 1: Características associadas aos produtos “verdes”.  

 

Fonte: Mohanasundaram, 2012. 

 

Os atributos dos produtos verdes, como evidenciado na figura 1, são mais 

difíceis de se identificar e avaliar, para tomar uma decisão de compra entre os 

produtos tradicionais. Neste sentido faz-se necessário que as organizações 

fabricantes de tais produtos adotem ferramentas que comuniquem e evidenciem estes 

atributos mais claramente aos seus consumidores (MOHANASUNDARAM, 2012). 

Para tanto, as organizações fazem uso da Rotulagem Ambiental, conceito que é 

discutido no tópico 3.6.  

A concepção de produtos ecologicamente corretos implica na escolha de 

matérias primas adequadas, renováveis, recicláveis e que preservem os recursos 

naturais no decorrer da extração. Além disso, é apropriado desenvolver um processo 

produtivo que presume o uso eficiente da água, energia e solo, e que apresente 

propostas de disposição correta ou reutilização (CALOMARDE, 2000). A elaboração 

de produtos verdes exige condições que favoreçam a redução ou a reutilização de 

embalagens (LAMBIN, 2002). Existem diversas tecnologias verdes disponíveis no 

mercado, no entanto, o custo destas inovações focalizadas na sustentabilidade é alto 

(ALMENDRA, 2012).  
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Para Dias, (2007) o produto ecológico exerce as mesmas funções dos produtos 

convencionais, sendo mínimos seus impactos negativos ao meio ambiente ao 

considerar todo o seu ciclo de vida. 

Um produto que possui atributos verdes é considerado diferenciado, e isto pode 

influenciar o comportamento dos consumidores.  Mas não basta somente se dizer 

ecologicamente correto, é preciso que a empresa comprove a qualidade ambiental 

dos processos de produção e dos produtos através da utilização de certificações 

ambientais e/ou selos verdes (SOUZA, 2014). 

3.5 Marketing verde  

Com o acréscimo da preocupação ambiental e com a qualidade de vida, há um 

maior destaque do “Marketing Verde” (KEESLING; KAYNAMA, 2003). 

Produtos ecologicamente corretos são uma das modernidades do mercado 

atual e o marketing verde recebe elevados investimentos por parte dos 

empreendedores (BORGO, 2016). 

O marketing da sustentabilidade foca na projeção de novas necessidades 

sustentáveis que tendem a mudar o rumo dos atuais estilos de vida, a fim de melhor 

desenvolver os serviços, produtos e modelos de negócios. Essa tipologia de marketing 

aumenta a possibilidade de sucesso das inovações no mercado, ao inserir tecnologias 

verdes. Ações que desenvolvem o marketing verde são: análise do comportamento 

do consumidor, comunicação da vantagem sócio-ecológica dos produtos sustentáveis 

e incentivo ao consumo sustentável (HANSEN et al., 2009). 

Segundo Polonsky, (1994) o marketing verde consiste na modificação de 

produtos e embalagens, bem como transformação nos processos de produção e 

publicidade. É relevante pelo fato utilizarmos recursos finitos para satisfazerem 

desejos infinitos, e fundamentado na presunção de que os consumidores querem um 

meio ambiente sádio, e estão dispostos a pagar por isso. 

O marketing verde surge para auxiliar a lucratividade das empresas e melhorar 

sua imagem, por meio de práticas mais conscientes (ALMENDRA, 2012).  

O desafio inicial para as organizações que decidem implantar com êxito uma 

estratégia de marketing verde é o de operar com práticas ecológicas adequadas, sem 

deixar de ofertar qualidade e preço condizente aos consumidores (SAUNDERS; 

MCGOVERN, 1997). O segundo desafio é conseguir que as políticas ambientais 
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organizacionais sejam valorizadas por todos os colaboradores (OTTMAN, 1998). Para 

adotar o marketing verde, as empresas devem assumir a missão de criar riquezas 

enquanto ajudam a promover o bem-estar social (OTTMAN, 1998). 

Em suma, o marketing verde é um conjunto de estratégias utilizadas para o 

desenvolvimento da comunicação sustentável de uma organização, atraindo 

determinado público, para assim, aumentar sua participação de mercado e consolidar 

o seu posicionamento estratégico, propagando os diferenciais de seus produtos e a 

propagação de vantagem competitiva sustentável (SILVA et al., 2009). 

Motta e Oliveira, (2007) e Nagar, (2013) afirmam que incentivar o consumo 

sustentável, mediante divulgação das caracteristicas ecológicas dos produtos e 

utilização de estratégias de marketing verde, influencia positivamente a aquisição de 

bens ecológicos. Para Mattar, (2013) estes incentivos são indispensáveis para que 

haja mudanças nos hábitos de compra. 

A empresa divulga suas atividades em prol do meio ambiente e, desse modo, 

procura sensibilizar o consumidor, a fim de que ele também participe deste processo, 

uma vez que a responsabilidade de preservação dos recursos é de todos (ROSSI et 

al., 2009).  

A problemática, em função da expansão da demanda por produtos verdes, é o 

marketing exacerbado e muitas vezes falso sobre a responsabilidade ambiental das 

empresas e de seus produtos (ALMENDRA, 2012). Benevides e Souza, (2005) 

alegam que as empresas deixam os consumidores confusos em meio a este tipo de 

marketing, e despertam inquietação nos concorrentes, provocando um círculo vicioso 

que reproduz falsas proclamações ambientais. 

3.6 ROTULAGEM AMBIENTAL 

De acordo com Barbato e Blatt, (2004) os primeiros rótulos foram adotados na 

década de 40 em produtos de conteúdo tóxicos, advertindo acerca de sua composição 

e uso. Porém, a disseminação dos processos de certificações e rótulos ambientais 

datam a década de 70 devido a ocorrência de vários acidentes ambientais, que 

desencadeou movimentos ambientalistas.  

A rotulagem ambiental é a vertente de um processo que converte a proteção 

do ambiente em valor social. A proliferação em massa foi vista de forma positiva pelo 

consumidor, contudo gerou dúvidas em relação à autenticidade das informações 
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apresentadas. Esse fato intimou o desenvolvimento de normas e diretrizes para a 

rotulagem ambiental (BARBATO; BLATT, 2004). 

No Brasil, a rotulagem ambiental é assunto recente. Os setores econômicos 

mais avançados são aqueles com perfil exportador, pois em muitos países 

importadores isto é um requisito e, muitas vezes, uma condição para que ocorram as 

negociações (ABREU, 2003). 

A rotulagem ambiental consiste em atribuir selo ou rótulo a um produto ou 

serviço, com o propósito de comunicar informações relativas as suas características 

ecológicas (CORREA, 1998). 

O rótulo ecológico não é um prêmio, ele estimula a competição nos setores que 

mais impactam. É destinado àqueles produtos em que uma alternativa mais ecológica 

é de grande relevância (DUARTE, 1997). 

Segundo Romano, (1997) rótulo ecológico é a certificação de produtos verdes 

que comprova, através do selo no produto ou na embalagem, que ele está apropriado 

ao uso e que apresenta o menor impacto ambiental em relação a outros produtos 

semelhantes no mercado. 

No entanto, tem se visto nos últimos anos, uma variedade de produtos, sem 

qualquer normalização efetiva. O que se vê é uma rotulagem com a finalidade única 

de marketing, sem orientação genuína aos consumidores (BARBATO; BLATT, 2004). 

Segundo as mesmas autoras, ainda está distante de ser cumprido o requisitado pela 

Agenda 21: 

Os Governos, em cooperação com a indústria e outros grupos 
pertinentes, devem estimular a expansão da rotulagem com 
indicações ecológicas e outros programas de informação sobre 
produtos relacionados ao meio ambiente, a fim de auxiliar os 
consumidores a fazer opções informadas (AGENDA 21, 2008). 

 

As informações referentes aos atributos ecológicos do produto impressas no 

rotulo ou embalagem, podem ser de caráter positivo, negativo ou neutro, voluntário ou 

obrigatório (NAKAHIRA; MEDEIROS, 2009). 

Portanto, os programas de rotulagem ambiental tentam alcançar pelo menos 

três objetivos básicos: aumentar a consciência do consumidor e do setor privado dos 

propósitos da rotulagem ambiental; elevar a consciência e o entendimento das 

características ambientais de um produto que recebe o rótulo ambiental; influenciar 

na escolha do consumidor ou no comportamento do fabricante (MACIEL, 2016). 
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3.7 Comportamento do consumidor sustentável 

Compreender o comportamento humano é uma tarefa difícil, assim como, 

analisar os processos de decisão de compra é complexo (SOLOMON, 2002), visto 

que os consumidores têm diferentes percepções; apresentam diferentes níveis de 

conhecimento das ofertas disponíveis para sanar suas necessidades; atribuírem 

diferentes significados às categorias de produtos e serviços (ROCHA, 2011).  

Para o processo de compra sustentável, primeiro há o desejo de comprar um 

produto ou serviço, em seguida, há a busca de informações e comparação das 

alternativas dispostas, formando uma atitude em relação a cada uma delas. Esta 

atitude é a percepção recebida pelo consumidor sobre determinada marca/produto, o 

que irá determinar um comportamento de consumo específico. Logo, a aquisição e a 

experiência com o produto ou serviço condicionará a sua futura intenção e 

comportamento de compra (LOPES; SILVA, 2011). 

Samara e Morsch, (2012) caracterizam o comportamento do consumidor como 

um procedimento que envolve a seleção, compra, uso ou disposição de produtos, 

ideias ou experiências, para satisfazer suas demandas e desejos. Para eles, o 

consumidor sofre influências antes, durante e depois da compra. Essas influências, 

são os aspectos sociais, culturais, psicológicos, modo de vida, estímulos de 

marketing, reputação da marca, as características, motivações e interesse do 

consumidor em adquirir determinado produto. 

 Segundo Schiffman e Kanuk, (2000) as informações processadas servem de 

base para a formação de preferências e de intenções de compra. Após assimilar as 

informações o consumidor está apto para decidir o tipo de produto, a marca, o local, 

a forma de pagamento, a quantidade e quando será realizada a compra (KOTLER, 

1994; ENGEL et al., 1995). 

No mercado de bens de consumo, a disponibilidade de um consumidor pagar 

pela diferenciação ambiental é restrita pela utilidade do produto, pelo sucesso ou 

insucesso de experiências anteriores e pela sensibilidade ambiental destes 

(GONZAGA, 2005). Conforme a mesma autora, a medida em que os consumidores 

dispõem de maior acesso a informações seguras e a novas tecnologias que facilitem 

o consumo com responsabilidade ambiental, as atitudes ambientalistas vão se 

incorporando ao seu estilo de vida. 
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A compra de produtos que agregram benefícios ambientais superiores aparenta 

ser determinada pela sensação de fazer algo em prol do meio ambiente (GONZAGA, 

2005). Na visão de Ottman, (1998) o principal fator de compra continua a ser, a 

eficácia do produto, pois não se compra um produto para salvar o planeta, mas para 

beneficiar-se de sua utilidade. Para Horne, (2009) alguns dos consumidores já se 

dizem propensos a considerar atributos sustentáveis em suas compras, ainda utilizam 

o preço e a qualidade dos produtos como critérios de aquisição. 

Há vários critérios, como indicam Engel et al., (1995) adotados pelos 

consumidores para selecionar e adquirir produtos: segurança, confiabilidade, preço, 

marca, local de fabricação, garantias, status proporcionado, rapidez na entrega, 

qualidade, aparência, impacto na natureza e na sociedade e bom atendimento na hora 

da compra. Entretando, esses critérios podem ser instigados por vários fatores, como 

pressão social, semelhanças de escolha ou recurso financeiro disponível.  

Bedante, (2004) analisou que o nível de consciência ambiental de um 

consumidor irá influenciar positivamente suas atitudes, aumentando sua intenção de 

comprar produtos ecologicamente corretos. 

Todavia, o ato de comprar produtos que não prejudiquem o meio ambiente, não 

isenta o consumidor das responsabilidades ambientais (MONDINI et al., 2018).  

3.8 Substâncias nocivas presentes nos produtos convencionais de higiene 
pessoal 

Nos últimos anos, a utilização de produtos HPPC tem sido intensa, fazendo 

parte integralmente da rotina diária. Devido a isso, a pele fica exposta às formulações 

cosméticas, podendo sofrer manifestações benéficas ou nocivas (CRUZ, 2003). 

A penetração de substâncias na pele é um processo complexo, pois depende 

das propriedades ativas e de seu comportamento quando incorporado.  É um desafio, 

visto que deve permitir a entrada do ativo e não de outros agentes exógenos (SOUZA, 

2003).  

Existe um interesse em melhorar a absorção cutânea e alguns agentes que têm 

esse potencial, são eles, tensoativos, azones, dimetilsulfóxido (DMSO), acetona, 

álcool, polietilenoglicol e propilenoglicol, que usam mecanismos como alterações da 

resistência e hidratação da epiderme (LEONARDI, 2008), das estruturas lipídicas e 
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lipoprotéicas dos canais intercelulares, desnaturação ou ação de solvente, e sistema 

de transportes dos princípios ativos ionizáveis (ANSEL et al, 2007).  

A concentração dos tensoativos e cotensoativos pode levar a solubilização dos 

ativos na pele, porem pode causar irritação neste órgão (MAGDASSI, 1997). A 

utilização desses agentes deve obedecer à algumas características como, 

compatibilidade com outras matérias primas, estabilidade, ser atóxico, acompanhar a 

validade do produto etc. (ANSEL et al., 2007). 

Nos produtos de higiene pessoal, os principais componentes xeno-hormônios 

(compostos químicos naturais ou sintéticos que podem interferir nas funções do 

sistema endócrino) são sais de alumínio (presentes em antiperspirantes), triclosan 

(desodorantes, conservantes), fragrâncias sintéticas, parabenos (conservantes), 

dentre outros (DARBE; CHARLES, 2010).  

Os sais de alumínio são utilizados em antitranspirantes e são absorvidos pela 

pele e excretados pela urina, podendo apresentar efeito cumulativo quando utilizados 

por um longo período (DARBE; CHARLES, 2010). 

O triclosan é um agente antimicrobiano utilizado em desodorantes, pastas de 

dente e outros produtos de higiene pessoal (MA; ZHENG, 2013). Estudos in vitro 

evidenciaram que o triclosan estimula o crescimento de células de câncer de mama, 

por atuação nos receptores de estrógenos, bem como de células de câncer de ovário 

(KIM; YI, 2014).  

As fragrâncias sintéticas apresentam em sua composição substâncias 

químicas com propriedades neurotóxicas, mutagênicas, carcinogênicas e 

neuromoduladoras. Estudos apontam que estas substâncias podem estar 

relacionadas ao aumento dos casos de autismo desde 1990 (BAGASRA; PACE, 

2013).  

Parabenos são ésteres derivados do ácido ρ-hidroxibenzóico, que vem sendo 

usado amplamente como conservantes em produtos cosméticos, farmacêuticos, 

alimentícios e industriais. Devido a sua solubilidade relativa em água, é o mais 

frequente ingrediente utilizado em cosméticos, e pode apresentar efeito cumulativo 

pela exposição contínua da derme (ISHIWATARI et al., 2007). 

Nas últimas duas décadas, a segurança dos parabenos vem sendo contestada, 

principalmente devido a desregulação endócrina que produzem, alterando a atividade 

de hormônios endógenos, bem como a síntese, transporte e metabolismo hormonal 

(WARING; HARRIS, 2011). Apresenta ainda atividades pró-oxidantes na derme, está 
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relacionado a casos de dermatite alérgica de contato, além de efeitos no trato 

reprodutivo e glândulas endócrinas (BLEDZKA et al., 2014).  

A reação alérgica comumente produzida por um produto de higiene pessoal é 

a dermatite de contato, que se traduz pela irritação da pele ou do couro cabeludo, pela 

formação de eczemas e por rachaduras. Os solventes e os biocidas ou preservantes 

(como o formaldeído) são os componentes que desencadeiam com mais frequência 

essas reações (VANZIN; CAMARGO, 2008). 

É de grande importância o olhar criterioso do consumidor quanto à escolha dos 

produtos HPPC, levando em consideração sua composição química, sendo 

fundamental difundir o conhecimento à população sobre o risco potencial de produtos 

de higiene pessoal com substâncias nocivas a saúde, além de estimular ações 

educativas. As agências reguladoras devem se atentar a esta problemática e estimular 

pesquisa sobre as substâncias utilizadas nas formulações. Cabe às indústrias do setor 

de HPPC, a responsabilidade de aperfeiçoarem a pesquisa e desenvolvimento de 

produtos naturais, saudáveis, eficazes e de custo viável (PARENTE et al., 2015). 

Vários órgãos nacionais e internacionais que regulam a produção do 

departamento de HPPC disponibilizam para acesso público um vasto banco de dados 

para a grande maioria dos ingredientes utilizados na produção. Estão listadas 

informações, como doses máximas de exposição cutânea e outras informações 

importantes ligadas à toxicidade das substâncias. Normalmente também estão 

disponíveis conteúdos a respeito da ecotoxicidade desses compostos e as 

consequências para o meio ambiente, além do tempo de total biodegradação pela 

natureza (GALEMBECK; CSORDAS, 2011).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Dos questionários aplicados, ao todo foram obtidas 167 respostas, sendo 

71,9% de indivíduos do sexo feminino; 27,5% do sexo masculino e os 0,6% restantes 

não declarados. Quanto à faixa etária, os números mais significativos foram 32,9% 

entre 18 a 22 anos; 15,6% para as faixas etárias entre 23 a 27 anos e de 28 a 32 anos; 

e de 10,8% de 33 a 37 anos.  O alcance da pesquisa abrangeu doze estados (Figura 

2), 79% das respostas foram de São Paulo tendo como valores mais expressivos as 

cidades de São Roque, Sorocaba e a capita; 10,2% do Rio de Janeiro; 2,4% da Bahia; 

1,2% para os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e 

Tocantins; 0,6% para os estados de Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso e Piauí. 

 

Figura 2: Estados de abrangência da pesquisa. 

 

Na questão referente ao nível de conhecimento a respeito de produtos 

ecológicos (Figura 3), 41,9% não sabiam definir seu nível de conhecimento; 39,5% 

consideraram ter pouco conhecimento sobre o tema; 12% responderam ter muito 

conhecimento do assunto; 3,6% afirmaram ter total conhecimento e 3% relataram não 

ter conhecimento do tema. Essa questão está relacionada com o fato de o consumidor 

saber o que é e reconhecer um produto ecológico no momento da compra, conforme 

obtido por Trindade et al., (2014) onde menos da metade dos consumidores 

reconhecem um produto ecológico nas prateleiras. 
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Figura 3: Nível de conhecimento dos consumidores acerca de produtos ecológicos. 

 

 

 

Quando perguntados se conheciam marcas de produtos ecológicos, 66,5% 

afirmaram não conhecer, enquanto 33,5% responderam que sim e apontaram quais 

marcas conheciam. Ainda de acordo com Trindade et al., (2014) isso se deve ao baixo 

conhecimento sobre produtos ecológicos e por isso, poucos consumidores identificam 

marcas específicas deste tipo de segmento. 

Das 21 marcas citadas no questionário, apenas cinco possuem alguma das 

certificações referentes ao segmento de produtos naturais, orgânicos ou veganos, 

sendo elas: Orgânico Natural (com apenas a linha Camomila certificada), Cativa 

Natureza, Livealoe, Korui e Reserva Folio. Houve também marcas em casos 

especiais, como a Yayá Tentem, que embora não seja certificada, seus fornecedores 

de matéria prima possuem tais certificações; a Lola Cosmetics que está em processo 

de certificação para todos os seus produtos e a marca britânica Lush que apesar de 

não possuir as certificações mais comuns em produtos ecológicos, possui uma política 

própria de boicote a fornecedores que estão em desacordo com as exigências do 

mercado verde, principalmente no que tange à testes em animais, além disso, esta 

marca tem em seu e-commerce a composição de todos os seus produtos, dividindo-

os em “ingredientes naturais” e “sintéticos seguros”, sendo possível o consumidor ter 

acesso sobre cada ingrediente usado na formulação. 
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Para a questão do uso de um ou mais produtos ecológicos de higiene (Figura 

4), 33,5% desconheciam se os produtos que utilizavam eram ou não ecológicos; 

31,1% disseram não usar produtos ecológicos; 26,9% relataram usar de 1 a 2 

produtos; 5,4% afirmaram usar entre 3 e 5 produtos e os demais 3% alegaram usar 

mais de 6 produtos ecológicos de higiene. Esse resultado reforça o que foi dito por 

Motta e Rossi, (2008) de que os componentes químicos dos produtos e as matérias 

primas de origem raramente são observados pelos consumidores, devido à falta de 

informação sobre os termos técnicos dos ingredientes, não sendo possível identificar 

quais são nocivos ou benéficos ao meio ambiente e consequentemente à saúde. 

 

Figura 4: Uso de um ou mais produtos de ecológicos de higiene. 

 

 

Quando questionados quais produtos ecológicos utilizariam dentre as opções 

apresentadas (Figura 5), 74,3% assinalaram xampu; 62,9% marcaram condicionador; 

77,8% sabonete; 62,3% desodorante; 59,3% creme dental e 1,79% apontaram outros 

produtos como cotonete, escova de dentes e coletor menstrual. Segundo a ABIHPEC, 

(2014), o Brasil é líder mundial no segmento de sabonetes e sua penetração na 

população brasileira é próxima a 100%, sendo assim a principal escolha na troca por 

um de segmento ecológico. Esses resultados também corroboram com o cenário 

descrito por Teixeira, (2014) onde no mercado consumidor brasileiro, o xampu lidera 

o consumo. 
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 Figura 5: Opções de produtos a serem utilizados. 

 

 
 

 

Ao serem indagados se estariam dispostos a pagar um valor mais alto por um 

produto ecológico comparados aos produtos convencionais (Figura 6), 68,9% 

responderam que sim a depender do preço final; 13,2% afirmaram não estar 

dispostos; 12% responderam sim independente do preço final e 6% não tem opinião 

a respeito. Os consumidores tendem a optar pelo produto verde quando o preço é 

similar ou um pouco superior que os produtos convencionais, mas uma pequena 

parcela opta independente do preço (ALMENDRA, 2012). 

 

Figura 6: Disposição dos consumidores em pagar um valor maior. 

 

 

 

Na questão que envolvia o uso de aplicativos para consulta da composição dos 

produtos (Figura 7), 79% identificaram não conhecer estes aplicativos; 18% afirmaram 

ter conhecimento, mas não os tinham instalados no celular e 3% responderam 

conhecer e utilizar esses aplicativos. A mínima adesão desse tipo de serviço pode 

Xampu 
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estar ligada a fatores, como baixo conhecimento e divulgação desses aplicativos, 

somado a falta do hábito de ler os rótulos das embalagens e a dificuldade em 

compreender os termos técnicos que descrevem esses ingredientes. Dente alguns 

exemplos de aplicativos deste tipo, estão o Think Dirty, Ingred e EWG’s Healthy Living; 

há também bancos de dados online para consulta dos ingredientes como das os das 

ONGs (Organizações Não Governamentais) EWG Skin Deep®️ e Campaign for Safe 

Cosmetics. 

 
Figura 7: Conhecimento de aplicativos para leitura de rótulo. 

 

 
 

A próxima questão dizia respeito à participação em eventos ou feiras de 

divulgação de produtos ecológicos (Figura 8), dentre os quais 77,8% identificaram 

nunca ter participado deste tipo de evento; 19,2% responderam já ter participado entre 

1 e 2 vezes; 1,8% que participaram entre 3 e 5 vezes e 1,2% mais de 6 vezes. 

Considerando feiras/eventos de abrangência nacional, as mais significativas, das 

quais temos conhecimento, são as exposições anuais, Bio Brazil Fair (Biofach 

America Latina) e Naturaltech que ocorrem simultaneamente na cidade de São Paulo. 

 

Figura 8: Participação em feiras e eventos de produtos ecológicos. 
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Na pergunta referente ao hábito de ler os rótulos das embalagens para 

identificação dos ingredientes da composição (Figura 9), 38,3% responderam ler as 

vezes estas informações; 22,8% alegaram não ler; 21% afirmaram ler na maioria das 

vezes e os 18% restantes responderam que sempre liam tais informações. Motta e 

Rossi, (2008) em seu estudo constatou que os componentes químicos e as matérias 

primas dos produtos raramente são observadas pelos consumidores e, quando são, 

o objetivo é somente o benefício pessoal e não o do meio ambiente. O fato de a leitura 

dos rótulos não ser frequente pode ser atribuído, em geral, a compras rápidas e 

constantes (MCCARTHY et al., 1997) e sem muito envolvimento do consumidor 

(KOTLER, 1994). 

 

Figura 9: Hábito dos consumidores em ler os rótulos das embalagens. 
 

 
 

Quando questionados sobre como consideravam seu consumo de produtos de 

higiene para cada tipo de necessidade (Figura 10), 45,5% dos entrevistados o 

consideravam médio, com uso de 2 ou 3 opções; 24% consideravam baixo, com uma 

única opção; 18% categorizaram como alto e os demais 12,6% não sabiam ao certo. 

Segundo a ABIHPEC, (2014) a indústria de HPPC no Brasil apresentou um 

crescimento significativo, onde houve um aumento no faturamento de mais de R$ 30 

bilhões de 2006 a 2013. Como causas deste crescimento, pode-se apontar a 

participação crescente da mulher no mercado de trabalho, aumento da produtividade 

das empresas, lançamento constante de novos produtos, aumento da expectativa de 

vida somado à vontade de manter uma aparência jovem e o aumento do consumo de 

cosméticos pelo público masculino (CAPANEMA et al., 2007). 
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Figura 10: Consumo considerado de produtos de higiene. 

 

 

Na questão seguinte, perguntou-se a opinião dos participantes quanto a 

utilização de produtos ecológicos e os benefícios para a saúde e meio ambiente 

(Figura 11), onde 63,5% responderam acreditar que gera grandes benefícios; 32,3% 

que são gerados benefícios; 2,4% que gera poucos benefícios e 1,8% não 

acreditavam em tais benefícios. O resultado está de acordo com o obtido por Borinelli 

et al., (2010) em que uma parcela significativa dos participantes, acreditava que 

consumir os produtos ambientalmente corretos é uma forma de contribuir para a 

melhoria ambiental. 

 

Figura 11: Benefícios à saúde e ao meio ambiente na percepção dos consumidores. 

 

 

 

A respeito do principal critério utilizado na compra de um produto de higiene 

(Figura12), 51,5% responderam a qualidade como principal critério; 27,5% 

consideram o critério preço; 13,2% responderam a preocupação ambiental; 4,2% 

optaram por marca; 3% por praticidade e 0,6% pelo critério aparência. De acordo com 

Borinelli et al., (2010) o preço e a qualidade dos produtos são os principais aspectos 

para a escolha de um produto, o critério relativo à preocupação ambiental foi levado 
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em conta como coadjuvante, podendo aumentar conforme a consciência ambiental 

for desenvolvida pelos consumidores. 

 

Figura 12: Critérios de compra de produtos de higiene. 

 

  

 

Na questão final, perguntou o que o consumidor leva em consideração como 

diferencial na escolha entre dois produtos similares (Figura 13), na qual 49,7% 

responderam o conhecimento que tem do produto, optando por aquele que já 

conhece; 28,1% responderam o preço, escolhendo o mais barato; 16,8% declararam 

a preocupação ambiental, optando pelo conjunto de benefícios ambientais e à saúde; 

os restantes 5,4 % afirmaram que utilizavam a marca como diferencial, comprando as 

marcas famosas e reconhecidas no mercado de HPPC. De acordo com Giareta, 

(2011) a decisão de compra e a pós compra é de grande importância, pois nesse 

processo se estabelecerá a fidelidade ou a mudança do produto. Frente a isso, as 

mudanças no comportamento do cliente direcionam as transformações nas empresas 

e nas estratégias de vendas, como promoções e visibilidade dos produtos ecológicos 

nas prateleiras (DA COSTA et al., 2007). 

 

Figura 13: Critério de desempate entre dois produtos semelhantes. 
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5  CONCLUSÃO 

Com base na análise dos dados obtidos, pode-se concluir que a maioria dos 

consumidores lê os rótulos das embalagens, embora alguns não o façam com 

frequência. Pôde-se observar que a maioria dos participantes reconhece os benefícios 

dos produtos ecológicos à saúde e ao meio ambiente, mas ter essa percepção não é 

suficiente para aderirem ao uso, visto que muitos levam em consideração outros 

fatores como a qualidade, o preço e a fidelidade aos produtos que estão mais 

familiarizados. Uma grande parcela dos participantes demonstra interesse no uso de 

produtos sustentáveis, principalmente dos produtos que usam com mais frequência, 

por exemplo, o sabonete e xampu.  

A maioria dos consumidores não sabem definir seu conhecimento acerca de 

produtos ecológicos, por isso mais da metade afirma não conhecer marcas deste tipo 

de produto. 

No momento da compra, o critério relativo à preocupação ambiental é levado 

em conta, mas como coadjuvante, sendo a qualidade e o preço os quesitos mais 

considerados na escolha do produto desejado. No entanto, a preocupação ambiental 

pode ser usada como critério de desempate para produtos similares de marcas 

diferentes, embora poucas pessoas escolhem por essa variável, a maioria opta pelo 

produto que já conhece, aquele com preço inferior ou pela marca de confiança. 

Quanto a disponibilidade em desprender um valor econômico considerável por 

um produto ecológico, a maior parte dos respondentes está aberta a isso, o que 

costuma ser bem aceito quando este valor é similar ou pouco superior aos produtos 

convencionais. 

Por fim, como Vasco e Zakrzevski, (2010) afirmam, os estudos centralizados 

na percepção dos consumidores são essenciais para compreender as interrelações 

entre o homem e o ambiente, as expectativas, satisfações, anseios, julgamentos e 

escolhas. Tais estudos fornecem subsídios para a construção de estratégias que 

minimizem problemas socioambientais e implementem programas de educação e 

comunicação, assegurando a participação dos agentes envolvidos no processo de 

produção e de consumo sustentável garantindo um futuro ecologicamente correto, 

socialmente justo e economicamente viável, tanto para a presente, quanto para as 

futuras gerações. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO 

1) Sexo/Gênero 

(   ) Feminino (   ) Masculino (   ) Outros / Não declarado 

 

2) Qual a sua faixa etária? 

(   ) 18 a 22 anos 

(   ) 23 a 27 anos 

(   ) 28 a 32 anos 

(   ) 33 a 37 anos 

(   ) 38 a 42 anos 

(   ) 43 a 47 anos 

(   ) 48 a 52 anos 

(   ) 53 a 57 anos 

(   ) 58 a 62 anos 

(   ) Acima de 63 anos 

 

3) Qual seu município de residência? 

(  ) São Roque-SP 

(  ) Mairinque-SP 

(  ) Alumínio-SP 

(  ) Sorocaba-SP 

(  ) Araçariguama-SP 

(  ) Barueri-SP 

(  ) São Paulo-SP 

(  ) Ibiúna-SP 

(  ) Vargem Grande Paulista-SP 

(  ) Itapevi-SP 

Outros _______________________________________ 

 

4) Como você considera o seu conhecimento a respeito de produtos 
ecológicos? 

(   ) Tenho total conhecimento sobre o tema. 
(   ) Tenho muito conhecimento sobre o tema. 
(   ) Não sei definir meu nível de conhecimento. 
(   ) Tenho pouco conhecimento sobre o tema. 
(   ) Não tenho conhecimento sobre o tema. 
 

5) Você conhece marcas de produtos ecológicos? 

(   ) Não  (   ) Sim. Se sim, Quais?____________________________ 

 

6) Você faz um uso de um ou mais produtos ecológicos de higiene? 

(  ) Não faço uso de produtos ecológicos de higiene. 
(  ) Sim, utilizo entre 1 e 2 produtos ecológicos de higiene. 
(  ) Sim, utilizo entre 3 e 5 produtos ecológicos de higiene. 
(  ) Sim, utilizo mais de 6 produtos ecológicos de higiene. 
(  ) Não sei, desconheço se são ou não são produtos ecológicos de higiene. 
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7) Se você tivesse a opção de utilizar produtos ecológicos de higiene, quais 
dos produtos abaixo você usaria? 

(  )  xampoo (  ) condicionador (  ) sabonete (  ) desodorante (  ) creme dental/pasta 
de dente (  ) outros. Qual(is)? _____________________________________ 

 

8) Você estaria disposto a pagar um valor mais alto, comparado aos produtos 
convencionais, por um produto ecológico? 

(  ) Sim, independente do preço final. 
(  ) Sim, dependendo do preço final. 
(  ) Não estou disposto(a). 
(  ) Não sei, não tenho opinião a respeito. 
 

9) Você conhece aplicativos para consulta da composição/ingredientes de 
produtos? 

(  ) Sim, conheço e utilizo aplicados para identificar os ingredientes. 
(  ) Sim, conheço mas não tenho aplicativos instalados. 
(  ) Não conheço estes aplicativos. 
 

10) Você já participou de eventos ou feiras que divulgam esse tipo de produto? 

(  ) Sim, já participei entre 1 e 2 eventos/feiras. 
(  ) Sim, já participei entre 3 e 5 eventos/feiras.  
(  ) Sim, já participei de mais de 6 eventos/feiras. 
(  ) Não, nunca participei de eventos/feiras. 
 

11) Você costuma ler o rótulo para identificar ingredientes nos produtos de 
higiene que você compra? 

(  ) Sim, sempre leio estas informações 

(  ) Sim, leio estas informações na maioria das vezes. 
(  ) Sim, algumas vezes eu leio estas informações. 
(  ) Não leio estas informações. 
 

12) Como você considera o seu consumo de produtos de higiene para cada 
necessidade? 

(  ) Alto: utilizo 4 ou mais opções de produto para cada necessidade de higiene. 
(  ) Médio: utilizo entre 2 e 3 opções de produto para cada necessidade de higiene. 
(  ) Baixo: utilizo 1 opção somente de produto para cada necessidade de higiene. 
(  ) Não sei ao certo. 
 

13) Em sua opinião, a utilização de produtos ecológicos gera benefícios para a 
saúde e para o meio ambiente? 

(  ) Sim, acredito que gera grandes benefícios para a saúde e para o meio ambiente. 
(  ) Sim, acredito que gera benefícios para a saúde e também para o meio ambiente. 
(  ) Sim, acredito que gera poucos benefícios para a saúde e para o meio ambiente. 
(  ) Não acredito que gera benefícios para a saúde e também para o meio ambiente. 
 

14) Qual dos critérios abaixo é o principal utilizado no momento da compra de 
um produto de higiene? 

(  ) Preço  (  ) Aparência  (  ) Qualidade  (  ) Preocupação ambiental  (  ) Marca           
(  ) Praticidade 
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15) Em sua opinião, quando você precisa escolher entre dois produtos com a 
mesma finalidade, o que leva em conta como diferencial na escolha de um dos 
dois? 

(  ) O preço, opto pelo mais barato. 
(  ) O conhecimento sobre o mesmo, opto pelo produto que já conheço e confio.  
(  ) A marca, opto por marcar reconhecidas e famosas no mercado. 
(  ) A preocupação ambiental, o conjunto de benefícios à saúde e meio ambiente. 
 

 

 


