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RESUMO 

 

A temática ambiental está em alta, cada vez mais se escuta a palavra sustentável 

atrelada a empresas, produtos, lojas, consumo entre outras coisas. A partir disso o 

trabalho tem como um dos temas principais o consumo sustentável. Porém, é 

importante ressaltar que existem diferenças entre escutar, entender e praticar. 

Portanto, os objetivos do trabalho são analisar uma parcela da população da cidade 

de São Paulo e região e a relação com o consumo sustentável e quantificar os tipos 

de consumidores conscientes, segundo a metodologia utilizada pelo Instituto Akatu 

(2007) “Como e por que os brasileiros praticam consumo consciente?”. Dos 245 

entrevistados foi possível classificá-los em 4% conscientes, 10% indiferentes, 22% 

engajados e 64% iniciantes. Com os resultados pode-se também relacionar os 

grupos de consumidores com escolaridade, classe social e também com as 

pesquisas realizadas nos anos de 2006, 2010 e 2013 pelo Instituto. Com intuito de 

conferir se aconteceram mudanças nas porcentagens dos consumidores em relação 

às pesquisas anteriores.  

Palavras-chave: Consumo Sustentável, Consumidor Consciente, Sustentabilidade, 

Padrão de Consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT  

 

The environmental issue is on the rise, more and more the sustainable word are tied 

to companies, products, shops, consumption among other things. From this, the 

research has as one of the main themes of sustainable consumption. However, it is 

important to note that there are differences between listen, understand and practice. 

So the research objectives are to analyze a portion of the population of São Paulo 

and the region and the relationship to sustainable consumption and quantify the 

types of conscious consumers, according to the methodology used by Akatu Institute 

(2007) "How and why Brazilians practice responsible consumption? ". Of the 245 

respondents was possible to classify them in 4% aware, 10% indifferent, 22% and 

64% engaged beginners. With the results can also list the groups of consumers with 

education, social class and also with the research conducted in 2007, 2010 and 2013 

by the Institute. With a view to check if changes happened in the percentages of 

consumers in relation to previous research. 

Keywords: Sustainable Consumption, Conscious Consumer, Social Class, 

Consumer Standard, Types of Sustainable Consumers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 Classificação dos Consumidores ................................................................ 32 

Figura 2 Classe e Tipos de consumidores conscientes ............................................ 33 

Figura 3 Classe Social .............................................................................................. 34 

Figura 4 Comportamentos relacionados a economia em porcentagem .................... 37 

Figura 5 Comportamentos relacionados a planejamento em porcentagem .............. 38 

Figura 6 Comportamentos ligados a reciclagem em porcentagem ........................... 39 

Figura 7 Comportamentos relacionados a compra sustentável em porcentagem ..... 40 

Figura 8 Evita lâmpadas acesas em ambientes desocupados .................................. 41 

Figura 9 Fecha a torneira enquanto escova os dentes ............................................. 42 

Figura 10 Desliga aparelhos eletrônicos quando não está usando ........................... 42 

Figura 11 Espera os alimentos esfriarem antes de guardar na geladeira ................. 42 

Figura 12 Costuma planejar compra de roupas ........................................................ 43 

Figura 13 Costuma planejar as compras de alimentos ............................................. 43 

Figura 14 Costuma pedir nota fiscal quando faz compras ........................................ 43 

Figura 15 Lê o rótulo atentamente antes de decidir a compra .................................. 44 

Figura 16 A família separa o lixo para reciclagem ..................................................... 44 

Figura 17 Costuma utilizar o verso das folhas de papel já utilizadas ........................ 44 

Figura 18 Comprou produtos feitos com material reciclado nos últimos 6 meses ..... 45 

Figura 19 Comprou produtos orgânicos nos últimos 6 meses................................... 45 

Figura 20 Comprou passar ao maior número possível de pessoas as informações 

que aprende sobre empresas e produtos .................................................................. 45 

Figura 21 Escolaridade ............................................................................................. 46 

Figura 22 Consumidores indiferentes x Escolaridade ............................................... 48 

Figura 23 Conhecimento x Prática ............................................................................ 48 

 

 

 



 
 

 

SUMÁRIO 
 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES ....................................................................................... 11 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 13 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ..................................................................................... 15 

2.1 Consumo x Meio ambiente ............................................................................... 15 

2.2 Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável ......................................... 17 

2.3 Consumo Sustentável ....................................................................................... 20 

2.4 Consumidor e o modo de consumir ................................................................ 24 

2.4.1 Tipos de consumidores ................................................................................. 25 

2.4.2 O consumidor consciente ............................................................................. 26 

3 METODOLOGIA .................................................................................................... 29 

3.1 Processo da Coleta de Dados .......................................................................... 29 

3.2.1 Comportamentos Segmentados e a classificação ...................................... 31 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES ........................................................................... 32 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................... 50 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 52 

ANEXOS ................................................................................................................... 55 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A ideia do trabalho surgiu como uma curiosidade além de ser um tema 

de grande interesse.  

O ato de consumir está tão presente na vida das pessoas que agora é 

possível comprar roupas, eletroeletrônicos, sapatos e até móveis pela Internet 

com apenas um click.  Tudo é muito fácil e talvez por isso as coisas não 

recebam o devido valor. 

Entretanto, o mundo não é capaz de suportar tais hábitos de consumo e 

também de desperdício, afinal o que vem fácil vai fácil. Por isso é necessária 

uma mudança de pensamento e de atitude para que seja possível a vida para 

próximas gerações. Então para ajudar o mundo e as pessoas que nele residem 

surge o desenvolvimento sustentável que é assegurar o que se tem hoje para 

as próximas gerações e não apenas ambientalmente falando, mas 

tecnologicamente também. Para que esse desenvolvimento seja possível é 

preciso mudar a maneira de consumir, é preciso consumir conscientemente é 

preciso praticar o consumo sustentável. Nesse paragrafo já percebe-se a 

importância do trabalho mas ele também tem importância para pesquisas 

posteriores como questionamentos que podem surgir e que também precisam 

ser discutidos.  

Dessa forma a ideia do trabalho vem com três questões que são “as 

pessoas tem consciência dos seus atos de consumo?”, “sabem a importância 

de adotar comportamentos conscientes?” e por fim “praticam o que sabem?”. 

Essas perguntas são as norteadoras do trabalho e a partir delas foram 

traçados o objetivo geral que é identificar se os hábitos de consumo das 

pessoas podem ser considerados como conscientes do ponto de vista da 

responsabilidade ambiental, conforme a metodologia do Akatu (2007) em 

“Como e por que os brasileiros praticam consumo consciente?” E os objetivos 

específicos que são identificar padrões de consumo, classificar os hábitos de 

consumo em tipos de acordo com a metodologia Akatu (2007) e estabelecer 

várias comparações entre os resultados desta pesquisa e os obtidos pela 

Akatu. 

Para poder classificar os consumidores foram entrevistadas 245 pessoas 

das cidades de São Paulo, Vargem Grade Paulista, São Roque, Barueri, 
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Carapicuíba, Sorocaba, Cotia, Mairinque, Alumínio, Itu, Taboão da Serra, 

Itapevi, Ibiúna, Osasco e outros, no começo do mês de novembro. 

Desta maneira o trabalho ficou com o seguinte formato, após a 

introdução tem um referencial teórico onde é explorado não só o consumo 

sustentável, mas abordando a questão do consumo e meio ambiente e o 

consumidor ideal que é o consumidor consciente.  

Após o referencial teórico foi descrita a metodologia utilizada, em 

seguida a parte de discussões e resultados, onde foram demostradas as 

porcentagens de consumidores e discutido as relações com escolaridade, 

classe social e também comparadas com as pesquisas realizadas 

anteriormente pelo Akatu. E por fim, não menos importante, foram demostradas 

as considerações finais da pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Consumo x Meio ambiente 

 

Para fabricar um produto precisa de matéria prima, em geral essa 

matéria prima vem de recursos naturais. Ao analisar a situação existe uma 

lógica em tudo isso que é: ao fabricar muito, precisa de muitos recursos 

naturais, não muito difícil de deduzir. O problema é que não se pensa no que 

poderia acontecer com os recursos naturais, se eles têm um fim ou não. O que 

realmente importa é comprar.  

É importante ressaltar que o consumo está inteiramente ligado à 

produção do produto. Quanto mais produtos são comprados, mais produtos 

são produzidos, um ciclo.  

“A insustentabilidade dos padrões de consumo e produção são as 

principais causas da degradação ambiental.” (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE (MMA), 2014) 

Cavalcanti (2011, p.21) atenta que os 500 milhões de pessoas mais 

ricas do mundo, cerca de 7% da população, são responsáveis por 50% das 

emissões de gases de efeito estufa, enquanto os 3 bilhões de pessoas mais 

pobres emitem apenas 6%. A partir disso percebe-se que sem uma mudança 

cultural que coloque valores sustentáveis acima do consumismo, nenhuma 

revolução tecnológica ou política pública serão capazes de resgatar a 

humanidade de problemas graves climáticos, sociais e ambientais. Ou seja, as 

pessoas que podem comprar mais, são as que mais emitem os gases de efeito 

estufa. Uma demonstração de como o consumo pode afetar o meio ambiente. 

Já Dias (2013) demonstra que os relatórios de diferentes organismos 

mundiais indicam que o estado ambiental do planeta é cada vez mais 

preocupante e que a situação se tornará gravíssima em algumas dezenas de 

anos, por isso as necessidades ambientais se tornam uma prioridade. As 

necessidades ambientais são prioridade, por isso pensar no consumo de uma 

maneira mais racional e não compulsiva é de extrema importância. Analisar o 

que deve ser comprado e principalmente a necessidade de tal bem de 

consumo.  

Segundo o MMA (2014) “A humanidade já consome 30% mais recursos 

naturais do que a capacidade de renovação da Terra.” Ou seja, o consumo 
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está tão grande que o balanço de recursos naturais está negativo, uma vez que 

é consumido 30% a mais que a taxa de renovação da Terra. “Se os padrões de 

consumo e produção se mantiverem no atual patamar, em menos de 50 anos 

serão necessários dois planetas Terra para atender nossas necessidades de 

água, energia e alimentos.” (MMA, 2014). É pouco tempo para muita coisa, 50 

anos, meio século e duas Terras suprir as ‘necessidades’ da população é um 

indicativo que tem algo errado.  

Para que a situação do planeta não piore é necessária uma mudança de 

pensamento. Uma nova perspectiva de consumo. Pois ao usar de forma 

adequada os recursos pode evitar o seu esgotamento e também ajudar ao 

meio ambiente.  Gonçalvez-Dias, Guimaraes e Dos Santos (2012) deixam claro 

a necessidade da transformação de um paradigma que é baseado no uso 

indiscriminado dos recursos como fontes de vantagens competitivas em outro 

que utiliza de forma adequado os recursos, evitando assim o seu esgotamento 

e ainda substituindo por outros que não causem danos ao meio ambiente. 

Pensando assim se não existir uma mudança de hábito o planeta não 

suportará tais comportamentos consumistas. Uma vez que os 

“atuais padrões de produção e consumo são injustos e 
insustentáveis, de forma que para satisfazer as necessidades 
de água, matérias-primas e energia dos mais de 6 bilhões de 
pessoas que vivem hoje na Terra, consome-se cerca de 20% a 
mais do que o planeta é capaz de oferecer.” (CAVALCANTI, 
2011, p.82) 

 

    Bedante (2004, p.25) diz que “a exploração irracional dos recursos 

naturais deve ser repensada de forma que não seja tão fortemente vinculada 

ao consumo, visto que a base para uma mudança efetiva estaria relacionada a 

este padrão de consumo vigente.”  

            A mudança do padrão de consumo como Bedante, no parágrafo 

anterior, discute é de extrema importância para que os recursos naturais não 

sejam explorados de forma descontrolada. 

Porém o consumo na vida pessoas está tão presente que chega até ser 

automático. Cavalcanti (2011, p.16) deixa claro que o “ato de consumir 

corresponde a um processo que normalmente é realizado de forma automática 

e, muitas vezes, impulsiva.” Por ser de forma impulsiva significa que as 

pessoas não pensam antes de comprar, não fazem uma reflexão sobre a 

necessidade ou não de tal produto. 
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Principalmente pelo fato que “numa sociedade de consumo, como a que 

vivemos, o que se constata é que, ao longo do tempo, houve um aumento 

significativo do real valor atribuído a um bem, de forma que o que antes era 

considerado não essencial tornou-se imprescindível.” (CAVALCANTI, 2011 p. 

25). 

E por torna-se imprescindível a compra do não essencial existe uma 

grande dificuldade em mudar como funciona a cultura do consumo na 

atualidade. 

“A grande dificuldade para a adoção de uma atitude precavida 
de buscar estabilizar o nível de consumo de recursos naturais 
está em que essa estabilização pressupõe uma mudança de 
atitude que contraria a lógica do processo de acumulação de 
capital em vigor desde a ascensão do capitalismo.” (ROMEIRO, 
2010 p.17) 

Cada vez mais a população compra pelo fato de ter e não exatamente 

de precisar de tal produto. O ter é status. Muitas vezes o fato de estar 

“atrasado” tecnologicamente é até motivo de piada. O que estimula mais ainda 

o consumo. 

Porém como Dias (2013) alerta o que realmente está em jogo, caso seja 

mantido o atual padrão de consumo é a própria existência da humanidade. 

Surgindo assim, como uma das soluções para a manutenção da humanidade, a 

sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. Temas que serão melhor 

discutidos no próximo tópico.  

 

 2.2 Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável 

 

 

A sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável caminham juntos. 

Não tem como ter desenvolvimento sustentável sem sustentabilidade. Para 

Claro, Claro e Amâncio (2008) a sustentabilidade tem com um dos princípios 

básicos a visão de longo prazo, já que os interesses das futuras gerações 

devem ser analisados. Para Massini (2011, p.9) “falar em sustentabilidade 

remete diretamente à necessidade de adequação dos padrões de consumo 

vigentes na sociedade, na medida em que esse conceito abrange três 

vertentes essenciais: a econômica, a social e a ambiental.”.  

Quando pensa-se em sustentabilidade ficam claras duas ideias, uma é a 

longo prazo, tanto da população, como do consumo e dos recursos naturais, 
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para que eles sejam analisados e também garantidos para as futuras gerações. 

Outra ideia é a adaptação dos modelos de consumo atuais para que consiga 

sustentar três vertentes que são a social, a econômica e não menos importante 

a ambiental 

Já o conceito de desenvolvimento sustentável é um conceito que surgiu 

na década de 1970, sendo assim  

“Desenvolvimento sustentável é um conceito normativo que 
surgiu com o nome de eco desenvolvimento no início da 
década de 1970 [...] Num contexto de controvérsia sobre as 
relações entre crescimento econômico e meio ambiente, 
exacerbada principalmente pela publicação do relatório do 
Clube de Roma1 que pregava o crescimento zero como forma 
de evitar a catástrofe ambiental.” (ROMEIRO,2010 p.8). 

Ou seja, enquanto o conceito de desenvolvimento sustentável estava 

surgindo o de crescimento econômico também, duas coisas que, naquele 

momento, pareciam totalmente antagônicas. Com isso também surgiu o 

relatório do Clube de Roma que atentava para o esgotamento dos recursos e 

que tinha como saída, para evitar a catástrofe ambiental, o crescimento zero. 

Mais uma vez um pensamento muito forte para a época. 

Desenvolvimento sustentável é definido no Relatório de Brundtlandt em 

1987, quase duas décadas depois do conceito de normativo, como “aquele que 

satisfaz as necessidades atuais sem sacrificar a habilidade do futuro satisfazer 

as suas”. (Relatório de Brundtlandt,1987 apud ROMEIRO, 2010 p.8). Sendo 

assim o desenvolvimento sustentável é pensar na satisfação das necessidades 

que existem hoje, que fique clara a palavra, necessidade, como aquilo que é 

realmente importante para o desenvolvimento da nação, mas também 

garantindo que essas necessidades também possam ser atendidas no futuro. 

É importante ressaltar que a temática sustentável surge em uma reflexão 

sobre os impactos do desenvolvimento que estava acontecendo por volta da 

década de 70, 80 e 90. “A partir de 1987, a divulgação do Relatório 

Brundtlandt, também conhecido como ‘Nosso futuro comum’, defende a ideia 

do desenvolvimento sustentável indicando um ponto de inflexão no debate 

sobre os impactos do desenvolvimento.” (JACOBI, 2003 p.194). A divulgação 

                                                           
1 O relatório do Clube de Roma (também conhecido como Relatório de Meadows) alertava a 

humanidade para o esgotamento de recursos naturais, dos quais dependia a espécie humana, 
num prazo relativamente curto, caso continuasse o mesmo modelo de desenvolvimento. (DIAS, 
2013 
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do Relatório levanta a situação do desenvolvimento desenfreado e também os 

impactos que estavam sendo provocados.  

Para Alves (2010) “Sustentabilidade significa sobrevivência, entendida 

como a perenidade dos empreendimentos humanos e do planeta.”. Assim 

como o desenvolvimento sustentável a sustentabilidade apresenta o 

entendimento de sobrevivência do planeta, mas também dos humanos. 

Após 1987 muitas outras definições de sustentabilidade surgiram, como 

aponta CLARO, CLARO E AMÂNCIO (2008 p.290) e justamente por isso fica 

confuso o real significado do mesmo “As inúmeras definições levam à 

argumentação de que sustentabilidade é um conceito sem significado algum e 

com muitos ao mesmo tempo.”. Foi realizada uma pesquisa pelo Akatu (2013) 

“Rumo à sociedade do bem-estar” na qual apenas 7% dos entrevistados 

entendem o significado da palavra sustentabilidade. 

 Porém entre tantas definições existe um ponto de intersecção que é 

deixar para as gerações futuras o que também se tem hoje.  

“O conceito de desenvolvimento sustentável surge para enfrentar a crise 

ecológica,” (JACOBI, 2003, p. 193). Lembrando Dias (2013) o modelo de 

desenvolvimento resultante da Revolução Industrial é o grande responsável 

pela atual crise ecológica. E a partir da Revolução Industrial a produção e o 

consumo de produtos aumentaram, desgastando mais ainda os recursos 

naturais. Por isso que o desenvolvimento sustentável, o uso correto dos 

recursos naturais é necessário. Vivencia-se uma crise ecológica que se não 

existir uma mudança de hábito, muitas coisas não serão como antigamente.  

Sendo assim o desenvolvimento sustentável “surge para dar uma 

resposta à necessidade de harmonizar os processos ambientais com os 

socioeconômicos, maximizando a produção dos ecossistemas para favorecer 

as necessidades humanas presentes e futuras” (JACOBI, 2003, p.193) 

Basicamente desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade 

relacionam-se à preocupação com o futuro das próximas gerações usando 

sustentavelmente os recursos naturais, surgindo como uma solução de 

harmonização entre o meio ambiente, o social e o econômico. 

Para ter um desenvolvimento sustentável e também a sustentabilidade é 

preciso colocar algumas coisas em prática como o consumo sustentável que 

será melhor discutido no tópico seguinte. 
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 2.3 Consumo Sustentável  

 

No plano de ação para produção e consumo sustentável do Akatu em 

conjunto com o Governo Federal e o Ministério do Meio Ambiente (2011) 

consumo sustentável é definido como  

“o uso de bens e serviços que atendam às necessidades básicas, 
proporcionando uma melhor qualidade de vida, enquanto minimizam o 
uso dos recursos naturais e materiais tóxicos, a geração de resíduos e 
a emissão de poluentes durante todo ciclo de vida do produto ou do 
serviço, de modo que não se coloque em risco as necessidades das 
futuras gerações.”. (MMA, 2011, p.6)  

Basicamente o consumo sustentável é utilizar e comprar produtos e/ou 

serviços que possam atender as necessidades básica ao mesmo tempo que 

proporcionam uma melhor qualidade de vida, uma vez que todo o ciclo de vida 

do produto e/ou serviço é pensado na minimização do uso de recursos naturais 

e materiais tóxicos, geração de resíduos e emissão de poluentes, de tal forma 

que não prejudique a vida no futuro.  

Ministério do Meio Ambiente também (2014) define em poucas palavras 

como “um consumo com consciência de seu impacto e voltado à 

sustentabilidade.”  

E Bedante (2004) como um termo de grande abrangência que envolve 

fatores-chaves sendo eles: o aumento do uso de fontes de energia renováveis, 

a minimização da produção de resíduos sólidos, a adoção de uma perspectiva 

de ciclo de vida que leva a dimensão equitativa.  

O entendimento de consumo sustentável é posterior ao de 

desenvolvimento sustentável, mas também está inteiramente ligado a ele e a 

sustentabilidade. Covas (2011, p.7) considera o consumo sustentável como 

“essencial para garantir às gerações futuras a sua sobrevivência”.  

Sendo assim, o consumo sustentável é de grande importância para a 

manutenção da humanidade, como o desenvolvimento sustentável, discutido 

anteriormente. O consumo sustentável faz parte das saídas para a 

conservação do meio ambiente e também para garantir as próximas gerações 

a existência.  

Como hoje vivemos no que se pode chamar de Era do Consumo, onde a 

importância atribuída à satisfação imediata das próprias necessidades e ao 

poder aquisitivo das pessoas atinge proporções acima do razoável, apoiada, 
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muitas vezes, no conceito de desenvolvimento econômico. (CAVALCANTI, 

2011). É importante ressaltar que o consumo atual não pode continuar nos 

moldes que está. Por isso surge a ideia do consumo sustentável.  

É claro que esse consumo desenfreado está longe do ideal para uma 

sociedade que precisa se preocupar com desenvolvimento sustentável. “O 

consumismo integrou-se ao próprio sistema de socialização das pessoas, qual 

seja, a sociedade de consumo, acarretando graves problemas ambientais.” 

(CAVALCANTI, 2011, p. 15).  

O consumo está tão interligado as pessoas que faz parte do sistema de 

socialização e com isso acarreta problemas ambientais que merecem atenção. 

Com a mentalidade de que é necessária a mudança de pensamento, 

também de práticas e hábitos surge o consumo sustentável. Para Covas (2011, 

p. 7) o consumo sustentável é marcado por  

“mudanças de simples hábitos por parte dos mercados e dos 
consumidores, é possível melhorar significativamente o meio ambiente, 
seja pela destinação de resíduos para a reciclagem, o uso do 
transporte público, a preferência pela compra de produtos com selos 
verdes, entre outros.”.  
 

Não precisa de mudanças drásticas, são pequenos atos que podem 

fazer toda a diferença, como usar metrô e ônibus, separar o lixo da casa em 

reciclável e não reciclável, mandar o lixo reciclável para cooperativas, comprar 

produtos que tem selos verdes.  

E com essas pequenas mudanças de hábitos já pode notar que “quando 

realizadas por grande parte da população, promovem a melhoria da qualidade 

do ar, o uso racional dos recursos naturais, além de gerar emprego e renda 

para atividades econômicas com manejo sustentável.” (COVAS, 2011, p.7).  

O Ministério do Meio Ambiente, 2014 também considera que o consumo 

sustentável “é uma questão de hábito: pequenas mudanças em nosso dia-a-dia 

têm grande impacto no futuro. Assim, o consumo consciente é uma 

contribuição voluntária, cotidiana e solidária para garantir a sustentabilidade da 

vida no planeta.”  

Então quando essas pequenas ações e mudanças são realizadas por 

muitas pessoas já promovem uma melhora na vida. O ar tende a ficar melhor, 

os recursos naturais têm um uso racional. E não apenas isso com o manejo 

sustentável, dos resíduos é possível gerar emprego e renda. Ao destinar 
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corretamente os materiais recicláveis para cooperativas ajuda a empregar mais 

pessoas e/ou gerar mais renda aos cooperados.  

O consumo sustentável assim como o desenvolvimento sustentável é 

imprescindível para a manutenção da população “pela consciência em fazer do 

ato de compra um ato de cidadania, por meio da escolha de produtos, serviços 

e empresas que colaborem para uma condição de vida ambientalmente 

adequada e socialmente justa.” (CAVALCANTI, 2011, p.18)  

Demostrando que o consumo sustentável é também um ato de 

cidadania, uma vez que o consumidor prioriza empresas e serviços que 

colaboram com o meio ambiente e também com uma vida socialmente mais 

justa.  

É importante ressaltar que “um consumo nunca é 100% sustentável, pois 

a sustentabilidade é um conceito complexo e deve ser buscada em toda a 

cadeia produtiva.” (CAVALCANTI, 2011, p.22). Ou seja, todo o processo de 

desenvolvimento, produção de um produto precisa ser sustentável, para que o 

consumo seja sustentável também.  

Consumo sustentável também pode ser chamado de consumo 

consciente, e  

“o consumo consciente, por enquanto praticado apenas por uma 
pequena parcela da população, geralmente urbana e bem posicionada 
economicamente, é crescente e já viabiliza uma série de negócios, 
estruturando mercados que não existiam há 15, 20 anos, como, por 
exemplo, o de alimentos orgânicos, equipamentos ecoeficientes e 
biocombustíveis.” (CAVALCANTI, 2011, p.22).  
 

Percebe-se que o consumo consciente é praticado por uma parcela da 

população não muito grande, que é bem posicionada economicamente, porém 

mesmo sendo uma pequena parte da população que prática, já existe a 

viabilização de um novo mercado, como o de alimentos produzidos 

organicamente e de biocombustíveis.  

Novos padrões de consumo, novas formas de consumir tornam-se um 

imperativo global para que melhore a qualidade de vida das atuais gerações e 

se mantenha a mesma perspectiva para as futuras gerações. (DIAS, 2013).  

Mattar (2012) lista dez caminhos para a produção sustentável e o 

consumo consciente focado no modo de produção e consumo que valorize:  

1. Os produtos duráveis mais do que os descartáveis ou os de obsolescência 

acelerada: como já acontece com a substituição das sacolas plásticas 

descartáveis por sacolas retornáveis e duráveis;  
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2. A produção e o desenvolvimento local mais do que a produção global: como 

as organizações comunitárias na produção e comercialização de produtos 

típicos regionais;  

3. O uso compartilhado de produtos mais do que a posse e o uso individual: 

como as bicicletas compartilhadas em diversas grandes cidades, inclusive São 

Paulo, que ficam disponíveis para retirada e devolução em pontos estratégicos;  

4. A produção, os produtos e os serviços social e ambientalmente mais 

sustentáveis: como hoje já ocorre com o selo Procel que certifica 

eletrodomésticos que gastam menos energia;  

5. As opções virtuais mais do que as opções materiais: como livros, discos e 

filmes baixados em aparelhos MP3 em vez da versão material;  

6. O não-desperdício dos alimentos e produtos, promovendo o seu 

aproveitamento integral e o prolongamento da sua vida útil: como acontece nos 

brechós de roupas usadas;  

7. A satisfação pelo uso dos produtos e não pela compra em excesso: como 

fazem aqueles que mantêm seus celulares por anos e não os trocam a cada 

novo lançamento;  

8. Os produtos e as escolhas mais saudáveis: como os orgânicos disponíveis 

em feiras e supermercados;  

9. As emoções, as ideias e as experiências mais do que os produtos materiais: 

como as viagens propostas por agências que oferecem vivências por meio de 

visitas participativas e educativas;  

10. A cooperação mais do que a competição: como ocorre com empresas do 

setor varejista que praticam uma logística colaborativa para melhorar o nível do 

serviço e reduzir custos e emissões de CO2.  

Para Dias (2013, p.29)  

“O consumo responsável [sustentável] em relação ao meio 
ambiente pode ser incentivado numa perspectiva mais geral ou 
mais particular, com a adoção de gestos conscientes e hábitos 
responsáveis para a preservação ou proteção de áreas 
verdes.”  
 

A mudança do modelo de consumo só traz benéficos para a sociedade e 

principalmente para as futuras gerações. Portanto no próximo tópico será 

demonstrado os tipos de consumidores e suas características. 

 



24 
 

 

2.4 Consumidor e o modo de consumir 

 

O padrão de consumo atual é um dos grandes vilões da atual crise 

ecológica. Sendo assim Dias (2013) pontua que os consumidores são peças 

importantes na superação da crise ecológica uma vez que foi identificado que 

os atuais padrões de consumo constituem um dos principais motivos. Então 

uma das principais peças para a mudança são os consumidores. 

Segundo o art. 2º da lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 

consumidor é “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou 

serviço como destinatário final.”  Sendo assim para produzir os produtos que 

são adquiridos pelos consumidores são necessários recursos naturais e com 

isso impactos ambientais são gerados. “Os impactos ambientais estão 

diretamente ligados ao fluxo de energia e, consequentemente, estão 

intimamente ligados aos produtos.” (DIAS, 2013, p.24) 

O modo de consumo de um produto pelo ponto de vista ambiental, 

segundo Dias (2013) envolve duas realidades distintas, sendo elas a taxa de 

consumo dos produtos e também o modo de utilização desses produtos pelos 

consumidores. Uma vez que o produto possui uma carga ambiental intrínseca 

que significa basicamente o fluxo material e energético necessários para sua 

fabricação e também por sua eliminação, sendo essa carga ambiental 

constante. Já o modo de consumo e especialmente o modo de utilização desse 

produto podem adicionar mais uma carga a esse produto, variando em função 

do modo que se dá o consumo.  

É importante ressaltar que o crescimento da taxa de consumo está 

inteiramente ligado a grande diversificação de produtos, também ao fato 

desses produtos estarem com uma vida útil menor e especialmente a mídia. 

“os cidadãos são induzidos especialmente  por força da mídia a acharem que 

precisam de determinados bens e produtos, passando a consumir o supérfluo 

como se fosse absolutamente necessário.” (CAVALCANTI, 2011, p.24) 

A maneira de utilização dos produtos está inteiramente ligada a fatores 

como cultura, costumes, nível de educação ambiental. “está fundamentalmente 

ligado ao comportamento do consumidor e envolve hábitos, costumes, nível da 

consciência ambiental.” (DIAS, 2013 p. 25).  
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É possível tipificar os consumidores, conforme suas características de 

consumo, esses consumidores estão exemplificados no próximo tópico, 

conforme discutido no próximo tópico. 

 

2.4.1 Tipos de consumidores 

 

Cavalcanti (2011, p. 32), classifica tipos diferentes de consumidores, no 

contexto ambiental, de acordo com o grau de conscientização sendo eles 

divididos entre:  

 Indiferentes, são aqueles que adotam o menor número de 

comportamentos conscientes, fazendo-o com uma visão de curto prazo 

e mais voltados para seu próprio bem-estar.  

 Iniciantes e engajados refletem estágios intermediários e expressam a 

evolução da consciência relativa ao consumo. É importante ressaltar que 

iniciantes e engajados são dois grupos diferentes.  

 Conscientes são aqueles que adotam o maior número de 

comportamentos considerados ideais e os exerce com maior 

habitualidade, demostrando também, maior preocupação com questões 

como a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. Suas ações 

buscam solucionar problemas a curto, médio e longo prazos.  

Segundo essa mesma cartilha o que se verifica em grupos classificados 

como Indiferentes e Conscientes são os menores e expressam 

comportamentos totalmente contrários. Contando também que o grupo 

Indiferentes costuma ser mais jovem e de uma classe social mais precária, 

além de serem individualistas, não pensam no próximo.  

Já o grupo Conscientes é mais velho, com maior poder aquisitivo e tende a 

preocupar-se com mais com o futuro. Demostra preocupações que vão além do 

ato individual de consumir, representando o nível mais avançado da sociedade 

em termos de consciência no consumo. Eles percebem os impactos que as 

ações exercem no meio ambiente, a médio e longo prazo, fazendo o máximo 

para minimizar os impactos. A cartilha ainda demostra que um dos 

comportamentos mais consolidados desse grupo (conscientes) é o uso racional 

de energia.  

Porém a grande maioria dos consumidores encontram-se nas classificações 

intermediárias que são as de iniciantes e engajados. A principal diferença deles 
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é o número de comportamentos adotados segundo a metodologia do trabalho. 

Ressaltando que o iniciante é um estágio inferior ao de engajado. Esses grupos 

intermediários são o grupo de transição dos indiferentes para os conscientes. 

São grupos que estão se adaptando e começando a pensar nos impactos de 

seu consumo, porém não conseguem abandonar totalmente algumas posturas.  

Pode-se classificar os consumidores em grau de menos a mais consciência 

na seguinte maneira 1º estágio: Indiferente, 2º estágio: Iniciantes, 3º estágio: 

Engajado e 4º estágio: Comprometido.  

O 4º e último estágio de classificação de consumidor é o ideal para o 

desenvolvimento sustentável e principalmente para a crise ecológica que vem 

sendo enfrentada, por isso vai ser mais discutido no próximo tópico.  

 

2.4.2 O consumidor consciente  

 

O Ministério do Meio Ambiente (2014) o consumidor consciente é aquele 

que “que leva em conta, ao escolher os produtos que compra, o meio 

ambiente, a saúde humana e animal, as relações justas de trabalho, além de 

questões como preço e marca.” A partir dessa frase é importante ressaltar que 

o consumidor consciente se preocupa não apenas com o meio ambiente, mas 

também com questões de relação de trabalho justas, ele prioriza a compra de 

produtos das empresas que se preocupam com seus funcionários e dão 

condições dignas de trabalho.  

É importante essa discussão com as preocupações de um consumidor 

consciente, pois normalmente quando pensa-se em consumidor consciente, 

remete-se apenas a questão ambiental, florestas e bichinhos, mas o 

consumidor consciente tem uma preocupação que vai além do meio ambiente 

ele pensa também em toda a cadeia de produção inclusive com as relações de 

trabalho do funcionário que produz determinado produto.  

Neves (2003) pondera que consumidor consciente é aquele que 

conhece seus direitos e os sabe como cobrá-los quando necessário. 

Lembrando que quando diz respeito a direitos, não são apenas os direitos 

ambientais. Criar referência no referencial teórico.  
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No Guia do Consumo Consciente de Neves (2003) consumidor 

consciente é aquele que:  

valoriza e divulga empresas que procuram ser socialmente 
responsáveis; preocupa-se com o impacto da produção e do 
consumo sobre o meio ambiente; busca a melhor relação entre 
preço, qualidade e atitude social em produtos e serviços 
oferecidos no mercado; atua de forma construtiva junto às 
empresas para que elas aprimorem seus processos e suas 
relações com a sociedade e mobiliza outros consumidores para 
a prática do consumo consciente.”(Guia do Consumo 
Consciente, BRDE Transparente apud Márcia Neves,2003, p. 
73).  

O consumidor consciente também incentiva outras pessoas a praticarem 

o consumo sustentável, ele sabe da importância da mobilização de várias 

pessoas para contribuir com a mudança do modelo de consumo atual.  

Assim como no tópico do consumo sustentável o Akatu (2011) lista doze 

caminhos para consumidor que deseja ser consciente também possa se 

inspirar que são:  

1. Planeje suas compras Não seja impulsivo nas compras. A impulsividade é 

inimiga do consumo consciente. Planeje antecipadamente e, com isso, compre 

menos e melhor;  

2. Avalie os impactos de seu consumo. Leve em consideração o meio ambiente 

e a sociedade em suas escolhas de consumo;  

3. Consuma apenas o necessário. Reflita sobre suas reais necessidades e 

procure viver com menos;  

4.Reutilize produtos e embalagens. Não compre outra vez o que você pode 

consertar, transformar e reutilizar;  

5.Separe seu lixo. Recicle e contribua para a economia de recursos naturais, a 

redução da degradação ambiental e a geração de empregos;  

6.Use crédito conscientemente. Pense bem se o que você vai comprar a 

crédito não pode esperar e esteja certo de que poderá pagar as prestações;  

7.Conheça e valorize as práticas de responsabilidade social das empresas. Em 

suas escolhas de consumo, não olhe apenas preço e qualidade do produto. 

Valorize as empresas em função de sua responsabilidade para com os 

funcionários, a sociedade e o meio ambiente;  

8. Não compre produtos piratas ou contrabandeados. Compre sempre do 

comércio legalizado e, dessa forma, contribua para gerar empregos estáveis e 

para combater o crime organizado e a violência;  
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9. Contribua para a melhoria de produtos e serviços. Adote uma postura ativa. 

Envie às empresas sugestões e críticas construtivas sobre seus produtos e 

serviços;  

10. Divulgue o consumo consciente. Seja um militante da causa: sensibilize 

outros consumidores e dissemine informações, valores e práticas do consumo 

consciente. Monte grupos para mobilizar seus familiares, amigos e pessoas 

mais próximas;  

11. Cobre dos políticos. Exija de partidos, candidatos e governantes propostas 

e ações que viabilizem e aprofundem a prática de consumo consciente e  

12. Reflita sobre seus valores. Avalie constantemente os princípios que guiam 

suas escolhas e seus hábitos de consumo.  

A partir desses doze caminhos pode-se perceber como é o perfil do 

consumidor consciente, uma vez que eles servem como espelho para que se 

torne um. É importante ressaltar, como foi discutido em todo esse tópico que as 

escolhas do consumidor consciente vão além de pensar apenas no meio 

ambiente. O consumidor consciente pensa não apenas nele, mas nos demais 

também, tenta melhorar as relações de trabalho e violência através de seus 

atos de compra, deixando de comprar produtos ilegais e piratas, mobiliza as 

demais pessoas para as práticas sustentáveis, é uma pessoa reflexiva, que 

reflete sobre os impactos de seus atos, entre outras coisas.  

Assim encerra-se o referencial teórico deste trabalho e espera-se que 

ele não sirva apenas de embasamento para as discussões nos resultados e 

considerações finais, mas também como um guia de reflexão para as pessoas 

que leram.  
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada nesse trabalho foi baseada no modelo adotado 

na pesquisa do Akatu realizada em 2006 “Como e por que os brasileiros 

praticam o consumo consciente?”.  

A pesquisa é baseada em uma dimensão quantitativa mas como ressalta 

o Instituto, porém “permite uma associação a claros aspectos qualitativos, 

quando consideramos a natureza dos diferentes tipos e comportamentos 

praticados pelos consumidores de cada um dos segmentos.” (AKATU, 2007 

p.13) 

Lembrando que a pesquisa quantitativa é aquela que reúne, registra e 

analisa todos os dados numéricos que se referem às atitudes e aos 

comportamentos do público-alvo. Esse tipo de pesquisa é utilizado para medir 

opiniões, reações, sensações, hábitos e atitudes de um universo (público-alvo), 

por meio de amostra (HAIR et al., 1998 apud CLARO et al., 2008).  

Foram utilizados treze comportamentos segmentados, que conforme o 

grau de assimilação de cada um caracterizava um tipo de consumidor. É 

importante ressaltar que a pesquisa utilizada foi um questionário fechado que 

segundo Kotler e Keller (2012, p. 108) “especificam de antemão todas as 

possíveis respostas e geram respostas fáceis de interpretar e tabular”. 

Esses comportamentos segmentados foram relacionados com a 

escolaridade, classe social dos entrevistados. 

 

3.1 Processo da Coleta de Dados 

Para coletar os dados foi utilizada a ferramenta google disco que permite 

criar questionários on-line. Os questionários finalizados foram divulgados por 

meio de redes sociais, que possibilitaram a rápida disseminação do mesmo. 

Ele foi aplicado durante a primeira quinzena de novembro atingindo um total de 

246 entrevistadas das regiões de São Paulo, Vargem Grade Paulista, São 

Roque, Barueri, Carapicuíba, Sorocaba, Cotia, Mairinque, Alumínio, Itu, Taboão 

da Serra, Itapevi, Ibiúna, Osasco e outros.  
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3.2 A construção do Questionário  

A primeira parte define a cidade onde o entrevistado mora. Essa questão 

serve para uma possível análise de tipo consumidor com a região em que está 

inserido, podendo determinar se a região interfere no tipo de consumo.  

A segunda parte do questionário visava identificar o nível de 

escolaridade do entrevistado, para também, assim como a pergunta anterior, 

poder relacionar escolaridade com o consumo de cada pessoa.  

Para classificar as classes foi utilizado o Critério Brasil 2014, da ABEP 

(Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa), para classificar as classes 

sócias dos entrevistados, assim podendo correlacionar a classe e o tipo de 

consumidor.  

Para classificar o consumidor foi utilizado o mesmo modelo utilizado na 

pesquisa do Akatu 2006 “como e por que os brasileiros praticam consumo 

consciente?”. Esse modelo oferece treze comportamentos que conforme o grau 

de consciência do entrevistado o classifica em um dos quatro tipos de 

consumidores.  

E por último uma pergunta relacionada aos treze comportamentos 

segmentados que verifica quantos dos comportamentos os entrevistados 

sabem que é certo, mas não praticam. Isso serve para poder verificar o saber, 

o conhecimento que eles têm e se praticam efetivamente os comportamentos. 

Conforme anexo. 
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3.2.1 Comportamentos Segmentados e a classificação 

 

Os treze comportamentos segmentados são os seguintes: 

01. Evita deixar lâmpadas acesas em ambientes desocupados 

02. Fecha a torneira enquanto escova os dentes 

03. Desliga aparelhos eletrônicos quando não está usando 

04. Costuma planejar as compras de alimentos 

05. Costuma pedir nota fiscal quando faz compras 

06. Costuma planejar compra de roupas 

07. Costuma utilizar o verso de folhas de papel já utilizadas 

08. Lê o rótulo atentamente antes de decidir a compra 

09. A família separa o lixo para reciclagem (lata, papel, vidro, PET, garrafas) 

10. Espera os alimentos esfriarem antes de guardar na geladeira 

11. Comprou produtos feitos com material reciclado, nos últimos 6 meses 

12. Comprou produtos orgânicos, nos últimos seis meses (por ex.: alimentos 

sem agrotóxicos, carne sem hormônios ou antibióticos) 

13. Procura passar ao maior número possível de pessoas as informações que 

aprende sobre empresas e produtos. 

 Os consumidores são classificados conforme seu grau de concordância 

com os comportamentos. Sendo assim, pode-se classificá-los em: 

1. Consumidores indiferentes – adotam no máximo dois comportamentos; 

2. Consumidores iniciantes – adotam de três a sete comportamentos; 

3. Consumidores engajados – adotam de oito a dez comportamentos e  

4. Consumidores conscientes – adotam de onze a treze comportamentos. 

 
 
 
 
 

. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Conforme a pesquisa realizada obteve-se a seguinte estrutura de divisão 

de consumidores 

 

Ribeiro (2014) 

Figura 1 Classificação dos Consumidores 

Sendo assim, pode-se classificar os consumidores em 4% Conscientes, 

10% Indiferentes, 22% Engajado e o maior grupo é o dos Iniciantes com 64%. 

Ao analisar com o referencial teórico do começo do trabalho é possível 

comprovar que realmente os menores grupos de consumidores são os de 

Conscientes e Indiferentes e os grupos de Engajado e Iniciantes são os que 

tem as maiores porcentagens. Com isso é possível perceber que os resultados 

analisados são semelhantes a pesquisa realizada pelo Instituto Akatu em 2007. 

Onde 5% são Conscientes, 8% Indiferentes, 28% Engajados e 59% Iniciantes.  

O grupo de Iniciantes aumentou de 59% para 64%, porém o grupo de 

Conscientes diminuiu 1%, Indiferentes aumentou 2% e Engajados caiu 6%. É 

importante ressaltar que no momento de realização da pesquisa do Instituto 

Akatu (2006) o Brasil se encontrava em momento de queda da inflação 

(quando comparada a mesma pesquisa realizada em 2003, de 8,7 para 0,14) e 

nesse momento (2014) o Brasil está enfrentando um aumento da inflação 

(2014= 6,34, fonte IBGE, 2014), a taxa de desemprego também estava 

diminuindo (15,3 DIEESE) e agora (2014) Segundo o DIEESE parcial dos 

meses de maio e junho está 10,8%. Já comparativos com renda dos ocupados 
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em 2006 era de R$1.144 (fonte: DIEESE) e agora está em R$1.725 (fonte: 

DIEESE). Mesmo a taxa de desemprego diminuindo e a renda dos ocupados 

aumentando os resultados nas classificações dos consumidores continuam 

bem semelhantes.  

Vale lembrar que a pesquisa deste trabalho foi realizada em uma região 

do Estado de São Paulo, enquanto a pesquisa do Akatu foi realizada em toda 

extensão brasileira. Porém existem dados do Akatu em relação apenas a 

região sudeste e a classificação dos consumidores fica da seguinte maneira: 

Indiferentes 8%, Conscientes 4%, Engajados 26% e Iniciantes 62%. Sendo 

assim quando se compara à pesquisa com todo o Brasil existe uma pequena 

diferença, mas quando comparada a mesma região os resultados são muito 

semelhantes, mesmo com a diferença de 7 anos. 

Agora será feita a análise relacionando os tipos de consumidores com a 

classe social. Segundo a pesquisa do artigo foi possível classificar os tipos de 

consumidores e as classes conforme o gráfico abaixo: 

 

Ribeiro (2014) 

Figura 2 Classe e Tipos de consumidores conscientes 
 

Vale lembrar que as classes D-E e C2, não tiveram quase nenhuma 

participação nos questionários, uma vez que foi aplicado via on-line e talvez por 

esse motivo a participação não tenha sido tão expressiva. O que pode ser 

comprovado no gráfico abaixo: 
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Ribeiro (2014) 

Figura 3 Classe Social 

Conforme o gráfico a classe predominante na pesquisa foi a classe B2 

com 32%, seguida da Classe A com 29%, depois Classe B1 com 22%, Classe 

C1 com 13%, Classe C2 com 3% e 1% a Classe D-E. Ressaltando que o 

critério utilizado para a classificação de classes foi o critério Brasil de 

2014.Portanto a utilização do questionário on-line acabou sendo ligeiramente 

restritiva e não demostrando a realidade. 

 Pode-se perceber que no grupo de consumidores conscientes a classe 

que está mais presente é a Classe A seguida da Classe B1, embora seja um 

número pequeno de participantes dessa classe o resultado bate com o 

referencial teórico onde diz que os consumidores conscientes têm um poder 

aquisitivo maior. Seguindo o mesmo pensamento a classe mais participativa do 

grupo de consumidores engajados também é a Classe A seguida da Classe B2 

e Classe B1. Já no grupo de Indiferentes a Classe mais presente é a B2 

seguida da Classe A. E no maior grupo que é o de Iniciantes a Classe mais 

presente é a B2 seguida da Classe A.  

A pesquisa Akatu “O consumidor brasileiro e a sustentabilidade”, 

pesquisa realizada em 2010 comparativa com a de 2006, com os mesmos 

critérios de segmentação de comportamentos, demostra dados interessantes 

relacionando a ascensão das classes com o consumo consciente. Nessa 
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pesquisa (2010) o grupo de consumidores indiferentes teve um aumento 

relativo que teve como hipótese o aumento da classe C, o aumento da renda 

da população e democratização do acesso ao crédito. Segundo a pesquisa 

esses movimentos criaram um outro contexto social e econômico de acesso ao 

consumo para grande parcela da população “no qual é mais difícil, no primeiro 

momento, a incorporação de comportamentos ligados a um consumo mais 

consciente e sustentável.” (AKATU, 2010 p. 8). 

Ou seja, eles acreditam que possivelmente a facilidade de compra da 

nova classe C e a falta de comportamentos ligados a sustentabilidade 

aumentaram o grupo de consumidores conscientes. Porém a pesquisa 

realizada agora a classe C1 somada a C2 representam 16% da pesquisa a 

maior parte dos integrantes dessa classe participam do grupo de consumidores 

Incitantes e Engajados. 

Embora o referencial teórico indique que o grupo de Conscientes tem 

uma característica, mas não é a regra, que as pessoas de poder aquisitivo são 

as mais participativas, o grupo que tem mais classes A participando é o grupo 

de Iniciantes, também como o de todas as outras classes.  

Os treze comportamentos definidos pela pesquisa de 2007 foram 

divididos em quatro grupos que são relacionados a economia, planejamento, 

reciclagem e compra sustentável. 

Então gráficos a seguir demostram a assimilação dos comportamentos 

segmentados relacionados a economia, planejamento, reciclagem e compra 

sustentável, nas pesquisas desde 20072 até agora.  Ressaltando que esses 

comportamentos foram definidos pela pesquisa Akatu de 2007 e desde então 

foram aplicados nos anos de 2010 e 20133 e este trabalho traz resultados 

referentes ao ano de 2014. Todos os gráficos são referentes às pessoas que 

responderam ‘sempre’ ou ‘sim’ para os comportamentos segmentados em 

porcentagem. 

Sendo assim a primeira análise será dos comportamentos relacionados 

a economia. 

                                                           
2  A pesquisa Akatu foi realizada no ano de 2006, porém publicada no ano de 2007, entretanto 
nos gráficos foi utilizado o ano que foi realizada a pesquisa. 
3 A pesquisa Akatu foi realizada no 2012, porém publicada no ano de 2013, entretanto nos 
gráficos foi utilizado o ano que foi realizada a pesquisa. 
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Como percebe-se com o gráfico acima em 2014 existiu um aumento em 

consumidores que fecham as torneiras comparado a todos os anos que a 

pesquisa foi realizada. No primeiro ano que a pesquisa foi realizada o número 

de consumidores foi grande. Embora o comportamento é aderido por mais de 

50% dos entrevistados. 

 

No gráfico referente a deixar as lâmpadas acessas, o ano de 2014 foi o 

segundo ano que mais teve pessoas adeptas desse comportamento. E o ano 

de 2012 foi o ano, em relação aos anos das pesquisas, que teve a menor 

porcentagem. 

 

O gráfico acima parece uma escada, porém não é exatamente um bom 

indicativo, uma vez que conforme os anos passaram, a porcentagem de 

pessoas que desligam os aparelhos eletrônicos quando não está em uso é 

menor. O ano de 2014 menos de 50% dos entrevistados desliga. 
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Ribeiro (2014)   

Figura 4 Comportamentos relacionados a economia em porcentagem  

Assim como o gráfico anterior o ano de 2014 teve uma queda, quando 

relacionados ao demais anos. E o ano primeiro ano da pesquisa foi o ano que 

teve mais aderência de consumidores. 

Sendo assim dos comportamentos relacionados a economia, apenas 

‘fechar a torneira enquanto escova os dentes’ foi que teve um aumento em 

2014 relacionado aos demais anos.  

Agora os comportamentos segmentados relacionados a planejamento 

 

 

 Segundo o gráfico acima, o ano de 2014 foi o ano que menos pessoas 

planejam comprar os seus alimentos. Apenas o primeiro ano da pesquisa que 

obteve resultados maiores a 50%. 
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Embora menos de 50% dos entrevistados são adeptos desse 

comportamento, o ano de 2014 foi o ano, em relação aos demais anos da 

pesquisa, em que mais consumidores pediram nota fiscal ao realizar as 

compras. 

 

Conforme o gráfico acima, apenas 29% dos entrevistados no ano de 

2014 planejam as compras de roupas, foi a menor porcentagem comparada os 

demais anos.  

 

Ribeiro (2014) 

Figura 5 Comportamentos relacionados a planejamento em porcentagem 

Esse gráfico, demonstra uma queda gradativa de consumidores que tem 

o comportamento de ler os rótulos antes de comprar. 

Nos gráficos relacionados a comportamentos de planejamento, apenas o 

comportamento ‘pedir nota fiscal’ foi o que aumentou no ano de 2014. Nos 

demais comportamentos o ano de 2014 caiu. E apenas o gráfico de planejar a 

compra de roupas no primeiro ano da pesquisa teve uma aderência de mais de 

50% dos entrevistados. 
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O gráfico acima demonstra que o ano de 2014 foi o ano que mais 

consumidores utilizaram o verso das folhas já utilizadas e no primeiro ano da 

pesquisa o foi o ano que teve o menor número de participantes. 

 

Ribeiro (2014) 

Figura 6 Comportamentos ligados a reciclagem em porcentagem 

Como no gráfico anterior o ano de 2014 também foi o ano que mais teve 

participantes em relação aos demais anos. 

Já nos comportamentos relacionados a reciclagem o ano de 2014 foi 

superior aos demais, o que demostra que a população está ficando mais 

consciente em relação a reaproveitamento e reciclagem, quando comparados 

aos anos anteriores. 

E por fim comportamentos relacionados a compra sustentável. 
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O gráfico acima o ano de 2014, foi o ano que mais teve participantes, 

quase 50% da amostra compra produtos reciclados. Enquanto o primeiro ano 

não chegou a nem 30% de aderência.  

 

O gráfico acima demonstra que no ano de 2014 50% dos entrevistados 

compraram produtos orgânicos, enquanto nos anos anteriores a porcentagem 

ficou praticamente a mesma. 

 

Ribeiro (2014) 

Figura 7 Comportamentos relacionados a compra sustentável em porcentagem  
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E nos comportamentos relacionados a compra sustentável há um 

aumento significativo na compra de produtos orgânicos e reciclados, para 

orgânicos foi de 23% para 50% dos entrevistados e a materiais reciclados de 

29% para 48%. Apenas em ‘procurar passar ao maior número possível de 

pessoas as informações que aprende sobre empresas e produtos que teve 

uma queda, porém quando comparado ao ano de 2006. Se for comparado ao 

ano de 2012 teve um aumento de 3% e ficou com o mesmo resultado de 2010. 

No geral os comportamentos relacionados a economia são os que tem 

as maiores porcentagens, como fechar a torneira enquanto escova os dentes 

81% dos entrevistados aderem esse comportamento. Mas os comportamentos 

relacionados a reciclagem e consumo também aumentaram ou permaneceram 

bem semelhantes. Somente nos comportamentos relacionados a planejamento 

como de compras e roupas, leitura do rótulo e compra de alimentos tiveram 

uma queda quando comprados aos demais anos e são os que tem as menores 

porcentagens de adesão da amostra no ano de 2014.  Apenas 23% lê o rótulo 

do produto antes de fazer uma compra.  

Foi possível também demostrar os comportamentos segmentados um a 

um nos gráficos a seguir: 

 

Figura 8 Evita lâmpadas acesas em ambientes desocupados 
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Figura 9 Fecha a torneira enquanto escova os dentes 

 

Figura 10 Desliga aparelhos eletrônicos quando não está usando 

 

Figura 11 Espera os alimentos esfriarem antes de guardar na geladeira 

Os gráficos referentes aos comportamentos acima, os que são 

relacionados a economia, tem poucos entrevistados que responderam nunca 

em ordem dos gráficos: 2%; 1%; 3% e 7%.  Ou seja, relacionado a esses 

comportamentos os entrevistados tem uma certa consciência, apenas uma 

pequena parte não segue tais comportamentos. 



43 
 

 

Figura 12 Costuma planejar compra de roupas 

 

Figura 13 Costuma planejar as compras de alimentos 

 

Figura 14 Costuma pedir nota fiscal quando faz compras 
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Figura 15 Lê o rótulo atentamente antes de decidir a compra 

Nos gráficos relacionados a planejamento a porcentagem de nunca 

cresce um pouco para 10% em planejar compra de alimentos, 13% pedir nota 

fiscal, 17% para compra de roupas e 21% que não lê o rótulo. Também é 

possível perceber um aumento nas respostas intermediarias e em ler o rótulo 

às vezes foi maior que sempre. 

 

Figura 16 A família separa o lixo para reciclagem 

 

Figura 17 Costuma utilizar o verso das folhas de papel já utilizadas 
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Já nos comportamentos relacionados a reciclagem o gráfico da 

separação de lixo está bem equilibrado para as três opções de respostas, 

nunca e sempre com a mesma porcentagem 34% e às vezes com 26%. No 

gráfico utilizar o verso das folhas nunca fica com 3%, sempre com 46% e às 

vezes com 44%. 

 

Figura 18 Comprou produtos feitos com material reciclado nos últimos 6 meses 

 

Figura 19 Comprou produtos orgânicos nos últimos 6 meses 

 

Figura 20 Comprou passar ao maior número possível de pessoas as informações que aprende 
sobre empresas e produtos 
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Assim como nos gráficos anteriores, exceto o da figura 17, a 

porcentagem de respostas negativas, não e nunca, aumentaram e de 

respostas intermediárias também. No último gráfico a resposta às vezes é 

maior que sempre. Indicando que as pessoas nem sempre se interessam a 

passar novas informações. 

A próxima análise a ser feita será a de escolaridade e a relação com o 

consumidor consciente. A partir dos dados obteve-se a seguinte divisão dos 

entrevistados em relação à escolaridade: 

 

Ribeiro (2014) 

Figura 21 Escolaridade 

Sendo assim a maior parte dos entrevistados tem o ensino superior 

incompleto, seguido de superior completo. Não se teve a participação de 

pessoas analfabetas. E apenas 1 com ensino fundamental completo e 1 com o 

fundamental incompleto. 
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Tabela 1 Consumidor x Escolaridade 

    Consumidor 
 

Escolaridade 

Consciente 
 
 

Engajado Indiferente Iniciante 

Fundamental 
completo 

0 0 1 0 

Fundamental 
incompleto 

0 0 0 1 

Médio completo 
 
 

0 7 3 25 

Médio 
incompleto 

 

0 6 1 8 

Superior 
completo 

 

1 8 1 28 

Superior 
incompleto 

 

8 26 16 78 

Pós graduado 
 
 

1 6 2 18 

 

Sendo assim, pode-se perceber, conforme a tabela que o grupo de 

consumidores conscientes tem a maior participação de pessoas com o ensino 

superior incompleto 8 pessoas e seguido de 1 pessoa com ensino superior 

completo e uma pessoa pós graduada. Pessoas com ensino superior 

incompleto tem a maior participação em todos os tipos de consumidores. Com 

a maior participação no grupo de Iniciantes com 78 dos entrevistados. Segundo 

a pesquisa Akatu realizada em 2012 o grupo de conscientes tem uma 

tendência de maior adesão de universitários assim como a pesquisa desse 

trabalho. Porém os entrevistados com superior incompleto também são os mais 

participativos no grupo de consumidores indiferentes, com 16 entrevistados, 

enquanto fundamental completo tem apenas 1, fundamental incompleto 

nenhum, médio completo 3, médio incompleto 1superior completo 1 e pós 

graduado 2. 

Conforme demonstrado no gráfico a seguir: 
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Figura 22 Consumidores indiferentes x Escolaridade 

E por fim a análise que demostra o conhecimento dos consumidores 

versus o que eles praticam. A partir das perguntas pode criar o seguinte 

gráfico:  

 

Figura 23 Conhecimento x Prática 

Como pode-se perceber no gráfico acima, 38% dos entrevistados sabem 

a importância da reciclagem e sabem que é certo, porém não praticam, 29% 
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percebem que é bom ler os rótulos, porém não fazem, 26% comprariam 

produtos orgânicos, mas não compraram, 25% não desliga os aparelhos 

eletrônicos, mas tem o conhecimento que não está certo e apenas 8% deixam 

a torneira aberta enquanto escovam os dentes, talvez esse comportamento 

com a menor porcentagem seja um reflexo da crise hídrica na região da 

amostra.  

Percebe-se que as pessoas têm consciência de seus atos, sabem que é 

certo, mas não praticam, sabem da importância de atitudes e comportamentos 

sustentáveis, mas não fazem.  

 Apesar dos resultados não mostrarem muitas mudanças quando 

comparado a pesquisa Akatu (2006) é importante ressaltar que o grupo de 

Iniciantes 67% dos consumidores já indica uma pequena mudança de 

pensamento, conforme o referencial os iniciantes têm uma identificação com a 

questão ambiental, talvez por questões mais econômicas, mas mesmo assim 

percebem que se adotarem determinados comportamentos positivos e 

ambientalmente corretos podem causar impactos positivos como economia nas 

contas de luz, água.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Deste modo os dados deste trabalho indicam que os resultados foram 

bem semelhantes a pesquisa realizada há sete anos atrás para a pesquisa 

deste trabalho. Sendo assim recomenda-se que pesquisas posteriores 

perguntando “por que não houve mudança?”, mesmo com os indicadores 

sociais diferentes, como aumento da renda média dos ocupados e queda na 

taxa de desemprego. Outro questionamento que pode ser levado a novos 

trabalhos é “será que a inflação tem alguma interferência?” uma vez que a 

inflação aumentou um pouco. 

 A maior parte das respostas vieram de pessoas das classes mais altas 

e conforme o referencial do trabalho uma das características dos consumidores 

conscientes é o poder aquisitivo mais elevado, sendo assim o grupo de 

consumidores conscientes e engajados deveriam ter mais participantes. 

Quando na realidade o maior grupo foi o de iniciantes. Por isso recomenda-se 

também pesquisas que analisem outros indicadores como região geográfica, 

idade e até sexo. Entretanto o critério utilizado para utilizado para definir as 

classes sociais é o critério Brasil e ele é baseado no poder de compra da 

pessoa em não exatamente na renda mensal.  

Relacionado a escolaridade percebeu-se que os consumidores 

conscientes, da amostra do trabalho, são compostos por pessoas que possuem 

ensino superior incompleto, porém os que possuem ensino superior incompleto 

são os que mais estão participando no grupo de consumidores indiferentes. É 

meio antagônico, uma vez que são os que mais participam de grupos 

contrários. 

 Pode-se considerar também que dos 13 comportamentos segmentados 

os que tem maior adesão são aqueles relacionados a economia, talvez por 

serem os que refletem diretamente na vida dos entrevistados. Podendo 

demostrar que a percepção econômica é maior que a ambiental. É importante 

ressaltar que comportamentos relacionados a reciclagem também aumentaram 

em comparação as pesquisas realizadas nos anos anteriores. 

Continuando nos comportamentos relacionados a reciclagem é 

interessante ver que dos entrevistados 38% sabem que reciclar é certo, mas 

não praticam. Sendo assim percebe-se que a pergunta problema do trabalho 
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foi respondida que são “as pessoas tem consciência dos seus atos?”, “sabem 

da importância?” e “praticam o que conhecem”? sim, a grande maioria sabe 

(dos entrevistados 65% fazem parte do grupo de iniciantes) porém não 

praticam, não fazem mesmo sabendo que é certo. 

Por fim, encerra-se o trabalho com a pergunta: por que continuam não 

praticando alguns comportamentos, se sabem que é certo? Sugerindo assim 

novos trabalhos com esse tema investigativo. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Questionário Consumo Sustentável  

Qual cidade você mora? 
 
Qual a sua escolaridade?  

Ensino fundamental incompleto  

Ensino fundamenta completo  

Ensino médio incompleto  

Ensino médio completo  

Ensino superior incompleto  

Ensino superior completo  

Pós graduado  
 

Qual o grau de instrução do chefe da família?  
Considere como chefe de família a pessoa que contribui com a maior parte da 
renda 

Analfabeto/ fundamental I incompleto  

Fundamental I completo/ fundamental II incompleto  

Fundamental completo/ médio incompleto  

Médio completo/ superior incompleto  

Superior completo  
 

Na sua casa tem?  

 
Não 
possui 

1 2 3 +4 

Quantidade de 
automóveis de 
passeio 
exclusivamente 
para uso particular 

     

Quantidades de 
empregados 
mensalistas, 
considerando 
apenas os que 
trabalham pelo 
menos cinco dias 
por semana  

     

Quantidade de 
máquinas de lavar 
roupa, excluindo 
tanquinho 
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Não 
possui 

1 2 3 +4 

Quantidade de 
banheiros       

DVD, incluindo 
qualquer dispositivo 
que leia DVD e 
desconsiderando 
DVD de automóvel  

     

Quantidade de 
geladeiras       

Quantidade de 
freezers 
independentes ou 
parte da geladeira 
duplex 

     

Quantidade de 
microcomputadores, 
considerando 
computadores de 
mesa, laptops, 
notebooks e 
netbooks e 
desconsiderando 
tablets, palms ou 
smartphone  

     

Quantidade de 
lavadoras de louças      

Quantidade de 
fornos de micro-
ondas 

     

Quantidade de 
motocicletas, 
desconsiderando as 
usadas 
exclusivamente 
para uso 
profissional  

     

Quantidade de 
máquinas 
secadoras de 
roupas, 
considerando lava e 
seca  

     

A água utilizada na sua casa é proveniente de?  

Rede geral de distribuição  
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Poço ou nascente  

Outro meio  
 

Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você diria que a rua é?  

Asfaltada/ Pavimentada  

Terra/ Cascalho  
 

1 Evita deixar lâmpadas acesas em ambientes desocupados  

Sempre  

Às vezes  

Nunca  
 

2 Fecha a torneira enquanto escova os dentes  

Sempre  

Às vezes  

Nunca  
 

3 Desliga aparelhos eletrônicos quando não está usando  

Sempre  

Às vezes  

Nunca  
 

4 Costuma planejar as compras de alimentos  

Sempre  

Às vezes  

Nunca  
 

5 Costuma pedir nota fiscal quando faz compras  

Sempre  

Às vezes  

Nunca  
 

6 Costuma planejar compra de roupas  

Sempre  

Às vezes  

Nunca  
 

7 Costuma utilizar o verso de folhas de papel já utilizadas  

Sempre  

Às vezes  
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Nunca  
 

8 Lê o rótulo atentamente antes de decidir a compra  

Sempre  

Às vezes  

Nunca  
 

9 A família separa o lixo para reciclagem (lata, papel, vidro, PET, garrafas)  

Sempre  

Às vezes  

Nunca  
 

10 Espera os alimentos esfriarem antes de guardar na geladeira  

Sempre  

Às vezes  

Nunca  
 

11 Comprou produtos feitos com material reciclado, nos últimos 6 meses  

Sim  

Não sei  

Não  
 

12 Comprou produtos orgânicos, nos últimos seis meses (por ex.: alimentos 
sem agrotóxicos, carne sem hormônios ou antibióticos)  

Sim  

Não sei  

Não  
 

13 Procura passar ao maior número possível de pessoas as informações que 
aprende sobre empresas e produtos.  

Sempre  

Às vezes  

Nunca  
 

Dos itens anteriores tem algum ou alguns que você concorda porém não 
pratica?  

Evita deixar lâmpadas acesas em ambientes desocupados  

Fecha a torneira enquanto escova os dentes  

Desliga aparelhos eletrônicos quando não está usando  

Costuma planejar as compras de alimentos  
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Costuma pedir nota fiscal quando faz compras  

Costuma planejar compra de roupas  

Costuma utilizar o verso de folhas de papel já utilizadas  

Lê o rótulo atentamente antes de decidir a compra  

A família separa o lixo para reciclagem (lata, papel, vidro, PET, garrafas)  

Espera os alimentos esfriarem antes de guardar na geladeira  

Comprou produtos feitos com material reciclado, nos últimos 6 meses  

Comprou produtos orgânicos, nos últimos seis meses (por ex.: 
alimentos sem agrotóxicos, carne sem hormônios ou antibióticos)  

Procura passar ao maior número possível de pessoas as informações 
que aprende sobre empresas e produtos.  

 

 


