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RESUMO 

A preocupação com o meio ambiente trouxe uma mudança no perfil do consumidor, 

mais conscientes ecologicamente buscam produtos que não prejudiquem a natureza 

e que sejam ecologicamente corretos, surge então o termo marketing verde, visto 

pelos consumidores como um meio de consumir sustentavelmente, sem prejudicar o 

meio ambiente. As ações empreendidas por empresas que não atendem aos 

pressupostos do marketing verde é uma prática conhecida como greenwashing. Essa 

perspectiva do marketing verde, o greenwashing, é considerado como ações 

mercadológicas, propagandísticas e de relações públicas, realizadas pelas empresas 

com o intuito de divulgar imagem organizacional orientada para a preservação 

ambiental, muito embora apresentem práticas de negócios destrutivas e danosas para 

o meio ambiente. A partir de uma survey realizada com 129 respondentes, cujas 

escalas foram devidamente validadas, foi possível realizar Análise Fatorial 

Exploratória que culminou com a remoção de itens com baixos valores de Medida de 

Adequação da Amostra e Comunalidade, o que propiciou a redução de 21 para 12 

itens com formação de 4 fatores nomeados como Intenção de Compra, Confiabilidade 

Ambiental, Apelo Ecológico e Exagero Mercadológico. Embora não foi possível 

verificar de forma direta a presença da prática de greenwashing, é possível inferir que 

existe um exagero das questões relacionadas ao marketing verde. Isso suscita a 

necessidade de pesquisas futuras com o uso de Análise Fatorial Confirmatória e 

Modelagem de Equações Estruturais. 
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ABSTRACT 

Concerning for the environment has brought about a change in consumer profile, more 

ecologically conscious looking for products that are not harmful to the environment and 

that are environmentally friendly, comes the term green marketing, seen by consumers 

as a means to consume sustainably without harming the environment. Actions taken 

by companies that do not meet the assumptions of green marketing is a practice known 

as greenwashing. This perspective of green marketing, greenwashing is considered 

as marketing, advertising and public relations actions, carried out by companies in 

order to disseminate an organizational image-oriented towards environmental 

preservation, even though they present destructive and environmentally harmful 

business practices.  From a survey conducted with 129 respondents, whose scales 

were properly validated, it was possible to perform Exploratory Factor Analysis that 

culminated in the removal of items with low values of Measure Adequacy Sample and 

Comunality, which led to a reduction from 21 to 12 items with formation of 4 factors 

named as Purchase Intention, Environmental Reliability, Ecological Appeal and 

Bouncer Market. Although it was not possible to directly verify the presence of the 

practice of greenwashing, it can be inferred that there is an exaggeration of the issues 

related to green marketing. This suggests the need for future research using 

Confirmatory Factor Analysis and Structural Equation Modeling. 

 

Keywords: Green Marketing. Greenwashing. Behavioral Consequences 
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1 INTRODUÇÃO 

A preocupação com o meio ambiente trouxe uma mudança no perfil do 

consumidor, mais conscientes ecologicamente buscam produtos que não prejudiquem 

a natureza e que sejam ecologicamente corretos, surge então o termo marketing 

verde, visto pelos consumidores como um meio de consumir sustentavelmente, sem 

prejudicar o meio ambiente. Para Polonsky (1994) o marketing verde ou ambiental 

engloba um conjunto de atividades cujo objetivo está relacionado com a satisfação de 

necessidades e desejos, porém com o menor impacto ambiental possível. Já na 

perspectiva das organizações a prática do marketing verde é utilizada como 

ferramenta mercadológica que aumenta o valor da marca e empresa diante do 

consumidor, também utilizado para geração de vantagem competitiva.  

Em termos empresariais, o marketing verde considera tanto políticas quanto 

estratégias de comunicação, focadas na obtenção de vantagem comparativa dos 

produtos e serviços ofertados em relação às marcas concorrentes, mas que ressalta 

o papel sustentável e ecologicamente correto da empresa. Os resultados de tal prática 

se refletem no aumento da participação de mercado, melhoria da imagem 

organizacional e consolidação do posicionamento competitivo (DIAS, 2011). 

No entanto algumas empresas utilizam o rótulo de marketing verde como um 

meio de promover a marca passando ao consumidor uma falsa perspectiva de 

empresa sustentável e amiga do meio ambiente. Entretanto, as ações empreendidas 

por tais empresas não atendem aos pressupostos do marketing verde, sendo essa 

prática conhecida como greenwashing. Essa perspectiva do marketing verde, o 

greenwashing, é considerado como ações mercadológicas, propagandísticas e de 

relações públicas, realizadas pelas empresas com o intuito de divulgar imagem 

organizacional orientada para a preservação ambiental, muito embora apresentem 

práticas de negócios destrutivas e danosas para o meio ambiente(BRAGA JUNIOR et 

al., 2019).  
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1.1 Problema de Pesquisa e Objetivos 

A partir da Eco 92, conferência ambiental realizada no Rio de Janeiro, a 

preocupação com o meio ambiental tem ganhado cada vez mais destaque, muito 

embora aquém do necessário. Isso tem influenciado cada vez mais o comportamento 

do consumidor, que tem adotado práticas como separação de lixo reciclagem, 

combate a exploração de animais silvestres, entre outras possíveis situações. 

E o comportamento do consumidor influencia, ao mesmo tempo que é 

influenciado, pelas práticas organizacionais de sustentabilidade, como postulado pelo 

Triple Botton Line. Isso estabelece que a sustentabilidade deve ser realizada em 

âmbito econômico, social e ambiental (AGRAWAL; SINGH; MURTAZA, 2016). Porém, 

algumas empresas utilizando ferramentas de comunicação mercadológicas, 

apregoam que adotam práticas sustentáveis na intenção de ludibriar os consumidores. 

Dentro desse contexto, este trabalho de conclusão de curso tem como 

problema de pesquisa a seguinte questão “Quais fatores das práticas de marketing 

verde e de greenwashing estão envolvidos na comunicação mercadológica de 

uma empresa produtora de cerveja?”. Para responder essa questão a pesquisa 

teve como objetivo analisar os fatores relacionados a marketing verde e greenwashing 

no comportamento do consumidor.     

A partir desse objetivo defluem os objetivos específicos: 

1) dimensionar o fator relacionado a marketing verde; 

2) verificar os componentes de greenwashing; 

3) avaliar o apelo ambiental. 

 

1.2 Justificativa 

Considerando-se a mudança do comportamento do consumidor com relação 

ao consumo de produtos não sustentáveis, as empresas têm procurado cada vez mais 

se adaptarem de modo a satisfazê-los, a alcançar resultados e criar vantagem 

competitiva, utilizando-se assim das vantagens que o marketing verde oferece.  

Com essa crescente preocupação dos consumidores com relação ao meio 

ambiente e das empresas em satisfazê-los surge também o greenwashing 
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considerada uma falsa preocupação com o ecologicamente correto. O greenwashing 

não inclui apenas informações enganosas, mas, principalmente, o ato malicioso de 

aumentar a importância de fatos irrelevantes e disfarçar uma fraca atuação ambiental. 

Pois, em um mundo em que a Economia Verde e boas práticas de sustentabilidade 

ganham importância na decisão dos consumidores, o parecer verde é cada vez mais 

importante(MARTÍNEZ, 2015). 

O interesse dos consumidores por produtos ecologicamente corretos vem 

aumentando de forma exponencial, o que também leva ao crescimento da prática do 

greenwashing. Com isso identificou-se a necessidade de realizar uma pesquisa que 

busca entender quais as práticas de marketing verde e do greenwashing, além das 

consequências para o consumidor.    

1.3 Estrutura do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 O trabalho está estruturado em cinco partes distintas. A primeira parte abrange 

a introdução onde são apresentados os objetivos e problema de pesquisa, bem como 

a justificativa. Já na segunda parte é apresentada a fundamentação teórica, e abrange 

Marketing Verde, Greenwashing e as Consequências para o Consumidor. Em seguida 

é apresentado o método, que envolve análise fatorial exploratória. Na quarta parte 

foram realizadas as análise e interpretações e por fim, é apresentada a conclusão. A 

figura 1 apresenta a estrutura do TCC com cada uma das fases. 

Figura 1: Estrutura do TCC 

 
Fonte: desenvolvido pela autora 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Marketing Verde 

O marketing verde tem se mostrado uma forte tendência no mundo dos 

negócios. Isso porque essa prática, de cunho estratégico, é vista como resultado do 

aumento de valor na perspectiva do consumidor (LU; BOCK; JOSEPH, 2013). Embora 

considerado como uma perspectiva recente do século XXI, tal prática tem origem no 

início na década de 1960 a partir da percepção de que os recursos naturais são finitos 

(ZINKHAN; CARLSON, 1995). Mais do que uma tendência ou modismo, o marketing 

verde tem ganhado espaço dentre as práticas organizacionais advindas das 

necessidades dos consumidores em adquirir produtos ecologicamente amigáveis 

(PAÇO; RAPOSO; FILHO, 2009). 

O Marketing Verde pode ser conceituado como todas as atividades ou práticas 

cujo foco é atender as necessidades e desejos humanos, e ao atender esses 

requisitos o impacto ao meio ambiente é relacionado com a menor agressão possível 

ao ambiente (POLONSKY, 1994). Na perspectiva de Maia e Vieira (2004) marketing 

Verde é uma ferramenta mercadológica de apoio dos processos de elaboração e 

concepção, produção, entrega ao cliente e o descarte de um produto, ao passo que 

estimula a busca por parte das organizações, por um lucro obtido de forma ética, 

responsável e com ações ambientalmente corretas. Além disso, o marketing verde 

pode ser visto como uma forma de diferenciar os produtos cujas consequências para 

as empresas consistem na geração de vantagem competitiva e responsabilidade 

ambiental e social de produtos e serviços (CHEN; CHANG, 2013).  

Tais produtos, advindos da perspectiva de ecologicamente correto ou amigo da 

natureza, tem ganhado cada vez mais espaço na vida do consumidor (MONTAGUE; 

MUKHERJEE, 2010), fato este corroborado por Smith e Brower (2012) que afirmam 

que o mercado de produtos relacionados à proteção ao meio ambiente tem se 

mostrado como um mercado altamente rentável. Outro ponto a se destacar é a 

imagem corporativa que pode levar ao aumento do Market share e a geração da 

lealdade do consumidor (MONTAGUE; MUKHERJEE, 2010).  

Produtos e serviços considerados como pertencentes ao marketing verde, ou 

ecologicamente corretos, levam os consumidores a aumentarem a consciência 

ambiental e permitem que as empresas se tornem cada vez mais preocupadas com o 

meio ambiente (LU; BOCK; JOSEPH, 2013; ZINKHAN; CARLSON, 1995), portanto o 
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consumidor tem se tornado cada vez mais importante na perspectiva ambiental e no 

desenvolvimento de produtos sustentáveis. 

Porém, algumas empresas alteram ou modificam seus produtos para que se 

pareçam como “amigos” do meio ambiente, sem qualquer prova de que isso seja 

verídico (MONTAGUE; MUKHERJEE, 2010), prática essa conhecida como 

greenwashing. Esse termo pode ser relacionado como a ação mercadológica ou de 

comunicação que as empresas fazem para se parecerem como ecologicamente 

corretas quando na verdade não o são (BRØNN, 2011).  

2.2 Greenwashing 

O greenwashing consiste em qualquer ação enganosa de propaganda, 

marketing ou relações públicas realizadas pelas empresas para projetar uma imagem 

de uma organização orientada para o ambiente, mesmo quando suas práticas de 

negócios sejam consideradas danosas e destrutivas (PARGUEL; BENOÎT-MOREAU; 

LARCENEUX, 2011). O termo surgiu em 1986 a partir da crítica do ativista americano 

Jay Westerveld, em relação as práticas da indústria hoteleira, que por um lado 

promovia o reuso de toalhas para salvar o meio ambiente, enquanto tinham política 

ambiental fragilizada nos demais aspectos do negócio (ROMERO, 2008). 

A prática do greenwashing inclui, além das informações enganosas, o ato de 

aumentar a importância de fatos irrelevantes e disfarçar uma fraca atuação ambiental 

(AKTURAN, 2018). Isso tem importantes reflexos no comportamento do consumidor. 

Além disso, essa prática está relacionada com a pressão relacionada à Economia 

Verde e as boas práticas de sustentabilidade, que ganham importância na decisão 

dos consumidores, com isso o parecer verde é cada vez mais importante (BERRONE; 

FOSFURI; GELABERT, 2015). 

Em relação ao comportamento do consumidor, a prática do greenwashing tem 

reflexos no ceticismo, intenção de revisitar e participação (RAHMAN; PARK; CHI, 

2015), na confiança e no risco percebido (CHEN; CHANG, 2013), na marca e na 

intenção de compra (AKTURAN, 2018). Portanto, é de grande importância combater 

a prática do greenwashing, e no Brasil o CONAR (Conselho de Autorregulamentação 

Publicitária) é o órgão que regulamenta as ações publicitárias. O CONAR divulgou no 

ano de 2011 um guia de “normas éticas para apelos de sustentabilidade na 

publicidade”. Segundo nota do Conselho, tem como intenção “reduzir o espaço para 
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usos do tema ‘sustentabilidade’ que, de alguma forma, posam banalizá-lo ou confundir 

os consumidores”, norteando a publicidade nacional a obedecer “estritamente a 

critérios de veracidade, exatidão, pertinência e relevância” (CONAR, 2011). 

2.3 Consequências do Greenwashing para o Consumidor 

O desenvolvimento de uma imagem verde e sustentável nas empresas ajuda 

a melhorar a imagem corporativa e a marca da empresa(YADAV; PATHAK, 2017). 

Segundo Rahman, Park e Chi (2015) pode aumentar a intenção do consumidor de 

comprar produtos que uma empresa apresenta, podendo ainda resultar em maior 

satisfação e fidelização dos clientes, gerando assim a confiança, que é a intenção de 

aceitar algo vulneravelmente com base em expectativas positivas dos 

comportamentos ou intenções de outro (ROUSSEAU et al., 1998). 

Para Chen e Chang (2013), a confiança verde afeta as intenções de compras 

verdes do consumidor, fazendo com que o consumidor tenha dificuldades em 

identificar se o produto é realmente verde e assim não consegue decidir suas compras 

ecológicas. Portanto, a prática do greenwashing prejudica a confiança dos 

consumidores, que está relacionado à confusão do consumidor e ao risco percebido 

nos produtos verdes (CHEN; CHANG, 2013). Segundo Chen e Chang (2013), a 

confiança verde afeta as intenções de compras verdes do consumidor, assim, o 

consumidor tem dificuldade em identificar se o produto é realmente sustentável e, 

portanto, não consegue decidir sobre suas compras ecológicas. Como consequência, 

essas práticas reduzem a atenção para produtos verdes (PARGUEL; BENOÎT-

MOREAU; LARCENEUX, 2011). 

O greenwashing prejudica a confiança dos consumidores, que está relacionado 

à confusão do consumidor e ao risco percebido nos produtos verdes (Chen & Chang, 

2013). Com tudo, os consumidores deixam de acreditar na publicidade verde, mesmo 

que verdadeira, de modo que os consumidores geralmente dependem da 

comunicação realizada pelas empresas para tomar suas decisões (CORREA; 

MACHADO; BRAGA JUNIOR, 2018). 

Portanto é necessário que as empresas permitam que os consumidores 

obtenham informações suficientes e confiáveis a fim de gerar valor, e assim, fortalecer 

a relação de confiança entre o consumidor e resultar na intenção de compra positiva 

(CHEN; CHANG, 2013).  
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3 MÉTODO 

O método de pesquisa adotado por este trabalho é de natureza quantitativa, 

com perspectiva descritiva e estruturado a partir do desenvolvimento de hipóteses 

(COOPER; SCHINDLER, 2016). A pesquisa descritiva apresenta hipóteses 

enunciadas. Tem foco na descrição de um fenômeno que possibilita fazer inferências 

além de descobrir outras possíveis associações com diferentes variáveis (COOPER; 

SCHINDLER, 2016; MALHOTRA, 2019). A escolha desse direcionamento 

metodológico está estruturado na natureza do problema de pesquisa, no questionário 

a ser desenvolvido e no delineamento dos objetivos geral e específico (HAIR; CELSI; 

ORTINAU; BUSH, 2014).  

Esse trabalho possuirá corte transversal,  pois os dados serão coletados em 

um período de tempo específico e sintetizados estatisticamente (HAIR; BABIN; 

MONEY; SAMOUEL, 2005). O método indicado para essa fase consiste no 

levantamento ou survey, método de coleta de dados que consiste em conseguir 

informações por meio de administração de questionários distribuídos para uma 

amostra ou população (EDMONDS; KENNEDY, 2017). O objetivo deste método 

reside na possibilidade de derivar dados comparáveis entre subconjuntos da amostra 

escolhida a fim de que semelhanças e diferenças possam ser encontradas na 

população alvo (COOPER; SCHINDLER, 2016). Com isso, a amostra tem de ser 

condizente com o instrumento de coleta de dados. A quantidade de informações 

coletadas depende do número de itens empregados e do conjunto de dados, o que 

pode ser controlado pelo planejamento da survey.  

3.1 A estrutura da Análise Fatorial Exploratória 

A Análise Fatorial corresponde ao grupo de técnicas estatísticas que envolve a 

avaliação de variáveis latentes. O método Análise Fatorial é considerado o mais 

amplamente usado e o mais antigo (BARTHOLOMEW; STEEL; MOUSTAKI; 

GALBRAITH, 2008), considerada uma técnica de interdependência cuja finalidade 

reside alcançar parcimônia  com pequeno número de conceitos explanatórios com o 

intuito de explicar o conjunto máximo de variância comum em um matriz de correlação 

(TINSLEY; TINSLEY, 1987). Essa estrutura que estabelece coerência entre variáveis, 

cuja característica é apresentar coeficientes de correlação elevados, fornece novas 

variáveis que captam o comportamento conjuntos das variáreis originais (FÁVERO; 

BELFIORE, 2015)  
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A técnica apresenta três principais indicações de uso: (1) compreender a 

estrutura de um possível conjunto de variáveis; (2) construir um questionário na 

tentativa de mensurar uma variável subjacente; e (3) reduzir um conjunto de dados a 

um tamanho que seja possível de trabalhar (FIELD, 2013). O tipo mais comum de 

Análise Fatorial é a análise ou matriz R (matriz de correlações) que analisa um 

conjunto de variáveis com o objetivo de identificar as dimensões latentes (HAIR; 

BLACK; BABIN; ANDERSON; TATHAM, 2009).  

Para este estudo será considerada a Análise de Componentes Principais como 

uma etapa da Análise Fatorial seguindo a recomendação dos primeiros autores. Para 

a realização da AFE com o uso do software estatístico SPSS 22.0, serão realizados 

alguns procedimentos. O primeiro procedimento está relacionado com a determinação 

do tamanho da amostra. Ao considerar que existe flutuação da correlação maior em 

amostras pequenas do que em grandes e que resultados de análise de amostras 

diminutas são menos passíveis de serem generalizados, Tinsley e Tinsley (1987) 

sugerem que o tamanho da amostra seja relacionada ao número de variáveis da 

escala, numa proporção que varia de 5 a 10 vezes, fato este corroborado por Hair et 

al. (2009) que apontam que o limite mínimo de 100 observações, mas Tabachnick e 

Fidell (2013) sugerem que esse número seja inferior a 300 casos. 

O segundo passo consiste em escolher o método de extração e rotação. Os 

métodos descritivos de extração consideram que os respondentes e as variáveis a 

serem analisadas podem representar a população de interesse.  

Os dois principais métodos de extração descritivo são a análise de 

Componentes Principais e análise de Fatores Principais. A primeira técnica analisa 

toda variância de dados (comum e específica) enquanto a segunda somente a 

variância comum é analisada. A técnica que será empregada neste projeto de tese é 

a Análise de Componentes principais pois permite promove a redução estrutural, 

verifica a validade de construtos, permite a elaboração de rankings e permite a 

extração de fatores ortogonais para uso posterior em análise confirmatória (FÁVERO; 

BELFIORE, 2015) 

Após a extração dos fatores, é possível calcular em que grau as variáveis se 

adaptam a esses fatores, ou seja, avaliar a carga fatorial da variável em cada fator 

(FIELD, 2013). A rotação de fatores, nome dado para o processo de mover de uma 

solução para outra (BARTHOLOMEW et al., 2008) serve para alinhar as cargas 
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fatoriais, permitindo que uma variável tenha maior carga em um fator e menor em 

outro, e com isso fazer a distinção de fatores, embora não exista garantia de encontrar 

uma solução ótima. Dois tipos de rotação são possíveis sendo o primeiro o ortogonal 

que assegura que os fatores permaneçam não relacionados e o oblíquo, os fatores 

podem se relacionar (TABACHNICK; FIDELL, 2013). As soluções oferecidas pelo 

método ortogonal são de fácil interpretação e auxilia na descrição dos resultados, 

motivo pelo qual é o método escolhido neste projeto de tese. Dentre as opções 

oferecidas no método ortogonal, a opção Varimax (procedimento de maximização da 

variância) permite maximizar a variância da carga fatorial por fazer que a carga se 

torne maior em um fator e menor em outro. 

Para que a extração seja considerada adequada a partir das variáveis originais 

é necessário que a matriz de correlações seja elevada e estatisticamente significante. 

Para a verificação da adequação global da extração dos fatores, é necessário recorrer 

a análise do índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e ao teste de esfericidade de Bartlett 

(FÁVERO; BELFIORE, 2015). A estatística KMO fornece a proporção de variância 

considerada comum a todas as variáveis na amostra em análise, que varia de 0 a 1. 

A tabela 1 traz os valores possíveis de KMO e sua interpretação. 

 

Tabela 1 – Teste KMO e Adequação 

Teste KMO Adequação Global da Análise Fatorial 

Entre 1,00 e 0,90 Muito Boa 

Entre 0,90 e 0,80 Boa 

Entre 0,80 e 0,70 Média 

Entre 0,70 e 0,60 Razoável 

Entre 0,60 e 0,50 Má 

Menor do que 0,50 Inaceitável 

Fonte: Fávero e Belfiore (2015) 

 

 O método de Bartlett consiste na comparação da matriz de correlações com 

uma matriz identidade e se as diferenças entre os valores correspondentes fora da 

diagonal principal de cada matriz não forem estatisticamente diferentes de zero é 

possível considerar que a extração de fatores não será adequada (FÁVERO; 

BELFIORE, 2015).  De fato, o teste é baseado na distribuição estatística de Qui-
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Quadrado e avalia a hipótese nula de que as variáveis não estão correlacionadas na 

população, ou seja, mostra se a matriz de correlação tem aderência à matriz 

identidade, que indicaria que as variáveis não são relacionadas. Os valores do teste 

de esfericidade de Bartlett com níveis de significância  p <0,05 indicam que a matriz é 

fatorável (HAIR et al., 2009). 

 Outro ponto que se deve analisar é a Medida de Adequação da Amostra (MAS) 

que indica o grau de intercorrelações entre as variáveis e a adequação da análise 

fatorial. Esse índice é observado para cada variável na matriz de correlação anti-

imagem (valor negativo da correlação parcial) e varia de 0 a 1 e varáveis com valores 

inferiores a 0,50 são consideradas inadequadas e devem ser eliminadas (HAIR et al., 

2009).  

 Para qualquer variável é possível calcular sua variância, que pode ser 

desmembrada em variância comum que é a parte compartilhada com outras variáveis 

e a variável única que é específica de uma variável. Além disso, toda variável tem uma 

variância aleatória ou erro. A proporção da variância comum na variável é denominada 

de comunalidade. Para utilizar esse índice, é necessário avaliar de forma indireta com 

o uso  de correlação múltipla quadrada de cada variável com todas as outras e o 

critério de aceitação de deve ser superior a 0,50 (h2 > 0,50) (FIELD, 2013). 

 Por fim, cada fator retido apresenta um eigenvalue que se refere ao total de 

variância explicada por este fator. Como o objetivo das análises fatoriais é reduzir um 

determinado número de variáveis observadas em um número menor de fatores, 

apenas fatores com eigenvalue > 1 são retidos (TABACHNICK; FIDELL, 2013). O 

quadro 1 apresenta os principais indicadores da Análise Fatorial Exploratória (AFE). 
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Quadro 1: síntese dos ajustes da AFE no SPSS 

INDICADOR/ 
PROCEDIMENTO  

PROPÓSITO  VALORES 
REFERENCIAIS / 
CRITÉRIO  

REFERÊNCIAS  

KMO KMO é um teste estatístico que 
sugere a proporção de variância 
dos itens que pode estar sendo 
explicada por uma variável 
latente  

Valor mínimo 
aceitável maior 
que 0,6 

(FIELD, 2013) 

Esfericidade de 
Bartlett 

Testa a hipótese nula de que as 
variáveis não estão 
correlacionadas na população, 
ou seja, mostra se a matriz de 
correlação tem aderência à 
matriz identidade, que indicaria 
que as variáveis não são 
relacionadas  

Valor significante 
menor que 0,05 

(TABACHNICK,  
FIDELL, 2013) 

MAS Grau de intercorrelações entre 
as variáveis e a adequação da 
análise fatorial 

Valor superior a 
0,50 

(HAIR; BLACK; 
BABIN; 
ANDERSON; 
TATHAM, 2009) 

Comunalidade As comunalidades são as 
variâncias de cada variável, ou 
seja, quanto cada variável está 
presente no modelo 

Valor superior a 
0,50 

(FIELD, 2013) 

Eingenvalue Cada fator retido apresenta um 
eigenvalue que se refere ao 
total de variância explicada por 
este fator. 
Como o objetivo das análises 
fatoriais é reduzir um 
determinado número de 
variáveis observadas em um 
número menor de fatores, 
apenas fatores com eigenvalue 
> 1 são retidos  

Valor superior a 
1,0 

(TABACHNICK,  
FIDELL, 2013) 

Fonte: desenvolvido pela autora 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

4.1 Análise dos Dados 

 Para a coleta de dados, foi escolhida uma marca que cerveja que apregoa que 

desenvolve marketing verde. A referida marca de cerveja deixa clara tanto na 

embalagem secundária quanto no rótulo que é uma empresa do tipo “amiga” da 

natureza. A coleta dos dados ocorreu entre os meses de setembro e outubro de 2019. 

Foram coletadas 129 respostas válidas. A tabela 2 apresenta a média, desvio padrão 

e variância para as variáveis de controle. 

Tabela 2: Estatísticas Descritivas das Variáveis de Controle 

  Gênero Idade 
Estado 

Civil Filhos 
Consome 
Cerveja 

Já comprou 
essa marca 

consumo por 
semana 

N Válido 125 129 129 129 128 128 129 

Ausente 4 0 0 0 1 1 0 

Média  2,8140 1,4574 1,5891 1,5938 1,1563 2,1628 

Desvio Padrão ,49735 ,81746 ,66153 ,87153 ,49306 ,36452 1,41306 

Variância ,247 ,668 ,438 ,760 ,243 ,133 1,997 

Fonte: dados da Pesquisa 

 Cabe destacar que não foi apresentada a média para a variável Gênero por se 

tratar de uma variável nominal. Do total de respondentes, a maioria pertence ao 

gênero feminino com 71 respostas válidas e que corresponde a 55% do total da 

amostra. Apenas 4 pessoas não desejaram responder a essa questão. 

 Do total de respondentes, a maioria é solteiro (62%) seguido por casado 

(31,8%). Os respondentes que possuem filhos constituem uma faixa com 43 

respondentes que corresponde a 33.3% do total de participantes da pesquisa. Os 

respondentes que já compraram a marca de cerveja analisada correspondem a pouco 

mais de 15%. As tabelas com os dados dos respondentes são apresentadas no 

Apêndice II. 

 A confiabilidade em escala, de acordo com DeVellis (2003), revela a proporção 

de variação atribuída a um resultado verdadeiro da variável latente, ou seja, itens 

fortemente relacionados com a variável latente também tem relação robusta com 

outros itens, o que sugere alta consistência interna. O ponto fundamental é avaliar a 

confiabilidade da consistência interna, ou seja, a homogeneidade dos itens 

pertencentes a escala e Hair et al. (2005) comentam que existem dois tipos sendo o 
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mais simples o split half, onde o pesquisador deve dividir os itens da escala em duas 

partes e avaliar a correlação entre as partes; e o segundo método consiste no uso do 

alfa de Cronbach. Ao analisar as variáveis escalares o resultado mostra que a 

confiabilidade é considerada aceitável pois o valor do alfa de Cronbach com 21 itens 

é 0,611. Esse valor foi comparado com a referência proposta por Field (2013)e 

apresentado na tabela 3. 

Tabela 3: Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach Consistência Interna Valor obtido com a pesquisa 

1,00 – 0,90 Muito boa 

0,611 
0,70 – 0,90 Boa 
0,60 – 0,70 Aceitável 
0,50 – 0,60 Fraca 

Menor que 0,50 Inaceitável 
Fonte: dados da pesquisa e Field (2013) 

 Outra análise realizada foi o Teste de Kolmogorov-Smirnov (KS), teste indicado 

quando o tamanho da amostra é superior a 50 casos e revelou que os dados não são 

aderentes à curva normal de Distribuição. Os valores do Teste KS estão disponíveis 

no Apêndice III. 

4.2 Análise Fatorial Exploratória dos Dados 

 Ao realizar a Análise Fatorial Exploratória foram estabelecidos os seguintes 

passos: 

1) Escolha do método de rotação (Varimax) e extração (Componentes Principais); 

2) Avaliação dos Testes KMO e Esfericidade de Bartlett;  

3) Avaliação do MAS de cada variável; 

4) Avaliação dos valores das comunalidades; 

5) Avaliação dos autovalores; 

6) Análise do Scree plot; 

7) Avaliação e Renomeação dos Fatores. 

Com a retirada de vários itens que apresentaram baixo valor de MAS e baixo 

valor de Comunalidade, foi possível avaliar os fatores restantes. O Valor do teste KMO 

foi de 0,829 que explica que 82,9% da variância de todas as variáveis na amostra e é 

considerada de boa explicação pela tabela de referência. Considerando que o teste 

de esfericidade de Bartlett é estatisticamente significante (valor menor que 0,05) é 
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possível afirmar que a matriz é fatorável (FIELD, 2013), ou seja, é possível realizar a 

análise fatorial exploratória e cujos resultados são confiáveis. A Tabela 4 apresenta 

os valores do KMO e do teste de Bartlett para a amostra do estudo, depois que foram 

realizados todos os ajustes. 

Tabela 4: Teste KMO e Bartlett 

Teste 
Valores 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. 
,829 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 502,039 

df 66 

Sig. ,000 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Já na Tabela 5, é a matriz anti-imagem, que contém as correlações entre os 

itens e é possível averiguar os valores referentes às Medidas de Adequação de 

Amostragem, expresso na diagonal e destacado, cujos valores são superiores ao 

índice de referência de 0,50. Para a adequação foram retirado as variáveis q11 

(Existem muitos produtos que você pode comprar que possuem apelo ambiental. Com 

isso você está realmente confuso em relação a características ambientais ao comprar 

esta cerveja.) com MAS de 0,489; q13 (Existem tantos produtos que se dizem 

ecológicos que é difícil decidir qual cerveja escolher com relação às características 

ecológicas) com MAS de 0,410; q16 (Esta cerveja não fornece informações 

importantes, fazendo com que seu apelo ecológico seja melhor do que realmente é) 

cujo MAS era de 0,395; q20 (Ao comprar esta cerveja você raramente se sente 

suficientemente informado com respeito às características ambientais) com MAS de 

0,487; q21 (Em relação as características ecológicas, esta cerveja engana com o uso 

de elementos visuais e gráficos de aspecto ambiental) com MAS de 0,453 
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Tabela 5: Matriz Anti-imagem 

  
q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10 q12 q14 q15 q17 q18 q19 

q1 ,561a -,156 ,051 ,001 -,187 ,034 -,004 -,010 -,017 ,013 -,224 -,218 -,056 ,026 ,020 -,019 

q2 -,156 ,688a -,148 -,167 ,219 ,117 -,114 -,107 -,260 -,078 ,096 ,111 ,051 -,153 ,062 -,074 

q3 ,051 -,148 ,891a -,108 ,043 -,226 -,054 ,074 -,153 -,046 -,057 -,037 -,238 ,152 -,209 -,046 

q4 ,001 -,167 -,108 ,798a -,135 -,005 -,216 -,064 -,009 ,233 ,099 ,089 ,075 -,007 -,014 -,094 

q5 -,187 ,219 ,043 -,135 ,785a ,133 -,060 -,237 -,101 ,104 ,131 ,010 -,104 -,008 -,094 -,035 

q6 ,034 ,117 -,226 -,005 ,133 ,893a ,041 -,130 -,101 -,339 ,021 ,132 ,051 -,082 -,144 -,221 

q7 -,004 -,114 -,054 -,216 -,060 ,041 ,828a -,229 ,230 ,111 -,067 -,229 -,048 ,040 ,087 -,063 

q8 -,010 -,107 ,074 -,064 -,237 -,130 -,229 ,833a ,095 ,001 -,061 -,041 -,053 ,116 ,065 ,132 

q9 -,017 -,260 -,153 -,009 -,101 -,101 ,230 ,095 ,841a ,042 -,235 -,179 -,215 -,114 -,115 ,187 

q10 ,013 -,078 -,046 ,233 ,104 -,339 ,111 ,001 ,042 ,868a -,057 ,008 -,439 ,011 ,074 -,140 

q12 -,224 ,096 -,057 ,099 ,131 ,021 -,067 -,061 -,235 -,057 ,805a ,007 ,114 -,476 -,085 ,007 

q14 -,218 ,111 -,037 ,089 ,010 ,132 -,229 -,041 -,179 ,008 ,007 ,654a ,061 ,084 ,107 -,120 

q15 -,056 ,051 -,238 ,075 -,104 ,051 -,048 -,053 -,215 -,439 ,114 ,061 ,820a ,055 ,114 -,343 

q17 ,026 -,153 ,152 -,007 -,008 -,082 ,040 ,116 -,114 ,011 -,476 ,084 ,055 ,837a -,173 -,286 

q18 ,020 ,062 -,209 -,014 -,094 -,144 ,087 ,065 -,115 ,074 -,085 ,107 ,114 -,173 ,894a -,083 

q19 -,019 -,074 -,046 -,094 -,035 -,221 -,063 ,132 ,187 -,140 ,007 -,120 -,343 -,286 -,083 ,867a 

a. Medidas de adequação de amostragem (MSA) 
         

Fonte: dados da pesquisa 

 Após a retirada um a um de cada item que possuía MAS inferior a 0,50, foi 

novamente calculada a AFE. O passo seguinte foi avaliar a Tabela de Comunalidade, 

que revelou a necessidade de retirar itens com h² menor que 0,50. Foram retirados os 

itens q2 (Você sente que a reputação ambiental dessa cerveja é geralmente confiável) 

com h² de 0,460, q5 (Ao adquirir esta cerveja, você se sente inseguro quanto a suas 

características ambientais) com h² de 0,434 e q8 (Devido à grande semelhança de 

muitos produtos em relação a apelos ambientais é difícil detectar se essa cerveja tem 

características ambientais) com h² de 0,460 
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Tabela 6: Comunalidades 

Variáveis Inicial Extração 

Em relação as características ecológicas, esta cerveja engana com o uso de 
palavras de cunho ambiental 

1,000 ,585 

Minha vontade de comprar essa marca seria alta se eu estivesse comprando 
cerveja. 

1,000 ,722 

É difícil reconhecer as diferenças entre esta cerveja e outras em relação a 
características ambientais 

1,000 ,826 

Se eu estivesse comprando uma cerveja, a probabilidade de eu comprar 
essa marca é alta. 

1,000 ,710 

Esta cerveja possui apelo ecológico vago ou improvável 
1,000 ,626 

A preocupação ambiental desta cerveja atende às suas expectativas 
1,000 ,586 

Se eu fosse comprar uma cerveja, eu consideraria comprar essa marca. 
1,000 ,806 

Você acha que as alegações ambientais dessa cerveja são geralmente 
confiáveis. 

1,000 ,737 

Esta cerveja exagera em seu apelo ecológico 
1,000 ,629 

A probabilidade de eu comprar cerveja dessa marca é alta 
1,000 ,785 

Você acha que o desempenho ambiental dessa cerveja é geralmente 
confiável 

1,000 ,703 

Esta cerveja mantém promessas e compromissos para proteção ambiental 
1,000 ,617 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

Fonte: dados da pesquisa 

 Com os ajustes realizados na Comunalidade, outra Matriz Anti-imagem foi 

gerada e se encontra como Apêndice IV. A avaliação da Tabela 7 possibilita afirmar 

que existe a formação de quatro grupos com autovalores superiores a 1,0. 

Tabela 7: Variância Total Explicada 

Componente 

Valores próprios iniciais 
Somas de extração de 

carregamentos ao quadrado 
Somas rotativas de 

carregamentos ao quadrado 

Total 
% de 

variância 
% 

cumulativa Total 
% de 

variância 
% 

cumulativa Total 
% de 

variância 
% 

cumulativa 

1 4,574 38,118 38,118 4,574 38,118 38,118 2,875 23,959 23,959 

2 1,424 11,869 49,987 1,424 11,869 49,987 2,654 22,119 46,078 

3 1,267 10,554 60,542 1,267 10,554 60,542 1,402 11,681 57,760 

4 1,067 8,893 69,435 1,067 8,893 69,435 1,401 11,676 69,435 

5 ,742 6,179 75,614             

6 ,672 5,599 81,214             

7 ,562 4,680 85,893             

8 ,458 3,818 89,711             

9 ,387 3,227 92,938             

10 ,346 2,879 95,817             

11 ,294 2,448 98,265             

12 ,208 1,735 100,000             

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

Fonte: dados da pesquisa 
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Ao observar a figura 2, onde mostra o scree plot, é possível corroborar os 

achados da Tabela 7 que apresenta a formação de 4 grupos ou fatores. 

Figura 2: Scree Plot 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 
 Os fatores foram nomeados como: 

1) Intenção de compra: esse grupo possui 4 itens (q15; q10; q3 e q6) 

2) Marketing Verde: grupo composto pelos itens q12; q17; q18 e q9; 

3) Greenwashing: com os itens q14 e q1; 

4) Confusão do consumidor: grupo com 2 itens (q4 e q7). 

 
Cada grupo apresenta as cargas de cada fator, e somente aparecerão as 

cargas superior a 0,40 pois foi determinado na configuração do software SPSS. Cabe 

ressaltar que existem cargas cruzadas em todos os fatores, o que fica evidente no 

item q9 que possui carga no fator Intenção de Compra e no Marketing Verde, porém 

como o valor é maior nesse último fator e pelo seu enunciado é organizado como 

Marketing Verde. 
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Tabela 8: Matriz de componente rotacionada 

  

Componente 
Intenção de 

Compra 
Marketing 

Verde Greenwashing 
Confusão do 
Consumidor 

A probabilidade de eu comprar cerveja 
dessa marca é alta 

,864    

Se eu fosse comprar uma cerveja, eu 
consideraria comprar essa marca. ,805    

Minha vontade de comprar essa marca 
seria alta se eu estivesse comprando 
cerveja. 

,785    

Se eu estivesse comprando uma cerveja, a 
probabilidade de eu comprar essa marca é 
alta. 
 
  

,723    

Você acha que as alegações ambientais 
dessa cerveja são geralmente confiáveis. 

 ,814   

Você acha que o desempenho ambiental 
dessa cerveja é geralmente confiável 

 ,802   

Esta cerveja mantém promessas e 
compromissos para proteção ambiental 

 ,697   

A preocupação ambiental desta cerveja 
atende às suas expectativas 
 
  

,421 ,617   

Esta cerveja exagera em seu apelo 
ecológico 

  ,765  

Em relação as características ecológicas, 
esta cerveja engana com o uso de palavras 
de cunho ambiental 
 
  

  ,721  

É difícil reconhecer as diferenças entre esta 
cerveja e outras em relação a 
características ambientais 

   ,892 

Esta cerveja possui apelo ecológico vago 
ou improvável 

   ,590 

Método de Extração: Análise de Componente Principal.  
 Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser. 
a. Rotação convergida em 5 iterações. 

Fonte: dados da pesquisa 
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4.3 Discussão dos Resultados  

 O produto analisado, em sua embalagem e rótulo, anuncia que tem 

direcionamento estratégico e mercadológico voltado para o marketing verde com a 

intenção de aumentar sua participação de mercado pois é vista como empresa 

ambientalmente correta. Tal perspectiva corrobora a afirmação de Lu, Bock e  Joseph 

(2013) a respeito do consumo de produtos que apresentam a conotação de 

ecologicamente correto. É possível observar que os consumidores conseguem 

constatar o marketing verde pelos valores elevados das cargas fatoriais relacionadas 

a segundo fator da matriz de componentes rotacionados. 

 Também é possível averiguar que o fator Marketing Verde também tem um 

aspecto de diferenciação conforme sugerido por Chen e Chang (2013), e que impacta 

na Intenção de Compra, ressaltado no primeiro fator. Embora não houve teste sobre 

o desenvolvimento e ampliação do Market share como sugerido por Montague e  

Mukherjee (2010), é possível inferir o crescimento dessa marca de cerveja entre os 

consumidores desse tipo de produto quando a comunicação mercadológica tem 

relação estrita com as práticas ecologicamente corretas (YADAV; PATHAK, 2017). 

 Por outro lado, existe um excesso de informações que geram confusão para o 

consumidor, que influencia na formação da confiança e da satisfação como salientado 

por Rousseau et al. (1998). Ainda mais quando a comunicação mercadológica deixa 

a mensagem com baixo direcionamento o que exacerba a percepção de 

greenwashing e faz com que os consumidores rejeitem tanto o produto quanto a marca 

e a empresa (BRAGA JUNIOR et al., 2019). 
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5 CONCLUSÃO 

Atualmente o consumidor tem se preocupado cada vez mais com o meio 

ambiente e essa mudança de comportamento faz com que queiram realizar compras 

mais sustentáveis, buscando por produtos que não agridam a natureza. Com isso 

cresce o número de empresas que utilizam do termo marketing verde a fim de 

estabelecer um vínculo maior com esse consumidor e fortalecer a sua imagem perante 

a eles e a mídia. No entanto algumas dessas empresas não adotam essa prática de 

maneira correta e ética, tentam enganar o consumidor sendo essa prática conhecida 

por greenwashing.  

Foi possível contatar que o produto analisado apresenta em seu rótulo e 

embalagem um direcionamento estratégico e mercadológico voltado para o marketing 

verde. Isso demonstra que a empresa tem a intenção de aumentar sua participação 

no mercado. A empresa é vista como uma organização ambientalmente correta. Com 

isso é possível ao consumidor constatar o apelo ecológico e o marketing verde. Isso 

por sua vez impacta na intenção de compra do consumidor.  

Por outro lado, existe um excesso de informações que provocam uma confusão 

e desconfiança para o consumidor, essas características do greenwashing quando 

são percebidas pelos consumidores afetam diretamente a confiança com relação aos 

produtos ecologicamente corretos e a reputação da marca.  

Um ponto a ser refletido é a baixa fiscalização dos órgãos responsáveis e 

regulamentários que devem fiscalizar e diminuir o espaço para as propagandas 

enganosas e a banalização do termo sustentabilidade, que de várias maneiras 

acabam confundindo os consumidores.   

 Por fim, entende se como limitação da pesquisa o fato de a maioria dos 

respondentes não conhecer a marca e o produto apresentado. Mesmo assim acredita-

se que a principal contribuição desse estudo foi comprovar que o consumidor ao 

perceber a prática do greenwashing tende a não confiar no produto e na marca. Sendo 

assim os maiores desafios das empresas está em realizar ações que realmente sejam 

confiáveis e que representem verdadeiramente uma preocupação com o meio 

ambiente, uma vez que os consumidores estão mais atentos a esses fatores e menos 

propícios a aceitar a prática do greenwashing.   
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7 APÊNDICE 

Apêndice I - Pesquisa de Marketing 

Observe as figuras referentes a uma marca de cerveja e responda as perguntas a 

seguir. 

Assinale com um “X” o seu grau de concordância com cada frase, sendo que 1 corresponde a 

nenhuma e 5 corresponde a total. Não existe resposta certa ou errada. 

Questões 1 2 3 4 5 

Em relação as características ecológicas, esta cerveja engana com o uso de 
palavras de cunho ambiental 

     

Você sente que a reputação ambiental dessa cerveja é geralmente confiável      

Minha vontade de comprar essa marca seria alta se eu estivesse comprando 
cerveja. 

     

É difícil reconhecer as diferenças entre esta cerveja e outras em relação a 
características ambientais 

     

Ao adquirir esta cerveja, você se sente inseguro quanto a suas características 
ambientais 

     

Se eu estivesse comprando uma cerveja, a probabilidade de eu comprar essa 
marca é alta. 

     

Esta cerveja possui apelo ecológico vago ou improvável      

Devido à grande semelhança de muitos produtos em relação a apelos 
ambientais é difícil detectar se essa cerveja tem características ambientais 

     

A preocupação ambiental desta cerveja atende às suas expectativas      

Se eu fosse comprar uma cerveja, eu consideraria comprar essa marca.      

Existem muitos produtos que você pode comprar que possuem apelo 
ambiental. Com isso você está realmente confuso em relação a características 
ambientais ao comprar esta cerveja. 

     

Você acha que as alegações ambientais dessa cerveja são geralmente 
confiáveis. 

     

Existem tantos produtos que se dizem ecológicos que é difícil decidir qual 
cerveja escolher com relação às características ecológicas. 

     

Esta cerveja exagera em seu apelo ecológico.      

A probabilidade de eu comprar cerveja dessa marca é alta 
 

     

Questões 1 2 3 4 5 

Esta cerveja não fornece informações importantes, fazendo com que seu 
apelo ecológico seja melhor do que realmente é 

     

Você acha que o desempenho ambiental dessa cerveja é geralmente confiável      

Esta cerveja mantém promessas e compromissos para proteção ambiental      

Se eu fosse comprar uma cerveja, eu consideraria comprar essa marca      

Ao comprar esta cerveja você raramente se sente suficientemente informado 
com respeito às características ambientais 

     

Em relação as características ecológicas, esta cerveja engana com o uso de 
elementos visuais e gráficos de aspecto ambiental 
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Assinale a resposta que melhor representa você com um “X”  

1) Você é: 

a. Homem  b. Mulher c. Não desejo responder 

 

2) Qual sua idade? 

a. Menos de 18 anos  

b. De 18 a 24 anos 

c. De 25 a 34 anos 

d. De 35 a 54 anos 

e. 55 anos ou mais 

 

3) Qual seu estado civil? 

a. Solteiro(a)        b. Casado(a) / União estável       c. Separado(a) / Divorciado (a)        d.Viúvo(a) 

 

4) Você tem filhos? 

a. Não  b. Sim, mas ele(a)(s) não mora(m) comigo          c.Sim e ele(a)(s) mora(m) 

comigo 

 

5) Você consome cerveja? 

a. Não  b. Sim 
 

6) Você já comprou essa marca de cerveja? 

a. Não  b. Sim 
 

7) Qual o seu consumo de cerveja por semana? 

a. Não bebo 

b. Uma vez por semana 

c. Duas vezes por semana 

d. Três vezes por semana 

e. Mais de três vezes por semana 

f. Não desejo responder 
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Apêndice II – Tabelas Estatísticas das Variáveis de Controle 

 

Gênero 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido homem 54 41,9 43,2 43,2 

mulher 71 55,0 56,8 100,0 

Total 125 96,9 100,0  

Ausente não desejo responder 4 3,1   

Total 129 100,0   

Fonte: dados da pesquisa 
 

 

Idade 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido menos de 18 anos 1 ,8 ,8 ,8 

de 18 a 24 anos 52 40,3 40,3 41,1 

de 25 a 34 anos 48 37,2 37,2 78,3 

de 35 a 54 anos 26 20,2 20,2 98,4 

55 anos ou mais 2 1,6 1,6 100,0 

Total 129 100,0 100,0  

Fonte: dados da pesquisa 
 

Estado Civil 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido solteiro 80 62,0 62,0 62,0 

casado 41 31,8 31,8 93,8 

separado 6 4,7 4,7 98,4 

viúvo 2 1,6 1,6 100,0 

Total 129 100,0 100,0  

Fonte: dados da pesquisa 

 
 

 

 

Filhos 
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 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido não tem 86 66,7 66,7 66,7 

tenho e não moram comigo 10 7,8 7,8 74,4 

tenho e moram comigo 33 25,6 25,6 100,0 

Total 129 100,0 100,0  

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Consome Cerveja 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido não 52 40,3 40,6 40,6 

sim 76 58,9 59,4 100,0 

Total 128 99,2 100,0  

Ausente não respondeu 1 ,8   

Total 129 100,0   

Fonte: dados da pesquisa 

 
 

 

Já comprou essa marca 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido não 108 83,7 84,4 84,4 

sim 20 15,5 15,6 100,0 

Total 128 99,2 100,0  

Ausente não respondeu 1 ,8   

Total 129 100,0   

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 

 

consumo por semana 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido não bebo 54 41,9 41,9 41,9 

uma vez por semana 41 31,8 31,8 73,6 

duas vezes por semana 12 9,3 9,3 82,9 
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três vezes por semana 8 6,2 6,2 89,1 

mais de três vezes por 

semana 
9 7,0 7,0 96,1 

não desejo responder 5 3,9 3,9 100,0 

Total 129 100,0 100,0  

Fonte: dados da pesquisa 
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Apêndice III – Teste de Normalidade 

 

Testes de Normalidade 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. Estatística df Sig. 

Em relação as 

características ecológicas, 

esta cerveja engana com o 

uso de palavras de cunho 

ambiental 

,218 107 ,000 ,884 107 ,000 

Você sente que a reputação 

ambiental dessa cerveja é 

geralmente confiável 

,173 107 ,000 ,905 107 ,000 

Minha vontade de comprar 

essa marca seria alta se eu 

estivesse comprando 

cerveja. 

,271 107 ,000 ,795 107 ,000 

É difícil reconhecer as 

diferenças entre esta cerveja 

e outras em relação a 

características ambientais 

,180 107 ,000 ,876 107 ,000 

Ao adquirir esta cerveja, 

você se sente inseguro 

quanto a suas 

características ambientais 

,169 107 ,000 ,886 107 ,000 

Se eu estivesse comprando 

uma cerveja, a probabilidade 

de eu comprar essa marca é 

alta. 

,255 107 ,000 ,785 107 ,000 

Esta cerveja possui apelo 

ecológico vago ou 

improvável 

,184 107 ,000 ,895 107 ,000 

Devido à grande 

semelhança de muitos 

produtos em relação a 

apelos ambientais é difícil 

detectar se essa cerveja tem 

características ambientais 

,193 107 ,000 ,887 107 ,000 

A preocupação ambiental 

desta cerveja atende às 

suas expectativas 

,202 107 ,000 ,856 107 ,000 
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Se eu fosse comprar uma 

cerveja, eu consideraria 

comprar essa marca. 

,262 107 ,000 ,815 107 ,000 

Existem muitos produtos que 

você pode comprar que 

possuem apelo ambiental. 

Com isso você está 

realmente confuso em 

relação a características 

ambientais ao comprar esta 

cerveja. 

,164 107 ,000 ,896 107 ,000 

Você acha que as alegações 

ambientais dessa cerveja 

são geralmente confiáveis. 

,208 107 ,000 ,884 107 ,000 

Existem tantos produtos que 

se dizem ecológicos que é 

difícil decidir qual cerveja 

escolher com relação às 

características ecológicas 

,155 107 ,000 ,891 107 ,000 

Esta cerveja exagera em seu 

apelo ecológico 
,150 107 ,000 ,888 107 ,000 

A probabilidade de eu 

comprar cerveja dessa 

marca é alta 

,259 107 ,000 ,778 107 ,000 

Esta cerveja não fornece 

informações importantes, 

fazendo com que seu apelo 

ecológico seja melhor do 

que realmente é 

,149 107 ,000 ,884 107 ,000 

Você acha que o 

desempenho ambiental 

dessa cerveja é geralmente 

confiável 

,216 107 ,000 ,872 107 ,000 

Esta cerveja mantém 

promessas e compromissos 

para proteção ambiental 

,191 107 ,000 ,865 107 ,000 

Se eu fosse comprar uma 

cerveja, eu consideraria 

comprar essa marca 

,256 107 ,000 ,791 107 ,000 
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Ao comprar esta cerveja 

você raramente se sente 

suficientemente informado 

com respeito às 

características ambientais 

,206 107 ,000 ,888 107 ,000 

Em relação as 

características ecológicas, 

esta cerveja engana com o 

uso de elementos visuais e 

gráficos de aspecto 

ambiental 

,161 107 ,000 ,897 107 ,000 

a. Correlação de Significância de Lilliefors 

 

 

Apêndice IV – Matriz Anti-imagem ajustada 

  
q1 q3 q4 q6 q7 q9 q10 q12 q14 q15 q17 q18 q19 

Correlação 
anti-
imagem 

q1 ,584a ,044 -,049 ,074 -,050 -,066 ,014 -,210 -,207 -,069 ,021 ,014 -,027 

q3 ,044 ,892a -,120 -,210 -,055 -,207 -,087 -,062 -,006 -,215 ,136 -,203 -,068 

q4 -,049 -,120 ,755a ,012 -,283 -,053 ,254 ,135 ,102 ,063 -,024 -,009 -,099 

q6 ,074 -,210 ,012 ,910a ,044 -,059 -,333 ,016 ,099 ,035 -,082 -,135 -,206 

q7 -,050 -,055 -,283 ,044 ,811a ,231 ,110 -,070 -,232 -,063 ,063 ,106 -,042 

q9 -,066 -,207 -,053 -,059 ,231 ,857a ,021 -,221 -,152 -,210 -,165 -,114 ,168 

q10 ,014 -,087 ,254 -,333 ,110 ,021 ,861a -,095 ,053 -,415 ,023 ,088 -,152 

q12 -,210 -,062 ,135 ,016 -,070 -,221 -,095 ,804a ,022 ,144 -,463 -,085 ,020 

q14 -,207 -,006 ,102 ,099 -,232 -,152 ,053 ,022 ,666a ,032 ,085 ,109 -,111 

q15 -,069 -,215 ,063 ,035 -,063 -,210 -,415 ,144 ,032 ,827a ,059 ,109 -,342 

q17 ,021 ,136 -,024 -,082 ,063 -,165 ,023 -,463 ,085 ,059 ,822a -,167 -,323 

q18 ,014 -,203 -,009 -,135 ,106 -,114 ,088 -,085 ,109 ,109 -,167 ,898a -,089 

q19 -,027 -,068 -,099 -,206 -,042 ,168 -,152 ,020 -,111 -,342 -,323 -,089 ,861a 

 


