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RESUMO 

Nos anos atuais os consumidores estão tendo uma oportunidade de alongar a vida útil de um 

produto, reaproveitando-o. Essa oportunidade permite que a população preserve as gerações 

futuras a viver uma vida melhor. Procurando uma forma de atingir esses consumidores, as 

empresas iniciam investimentos em processos de reciclagem e reaproveitamento do lixo e ao 

mesmo tempo se posicionam de forma sustentável perante os consumidores. Os produtos 

recicláveis têm uma aceitação por parte da sociedade, porém quando esses produtos são para o 

uso de sua higiene íntima o consumidor busca mais informações e se torna mais crítico. A 

finalidade do estudo é identificar como esses consumidores se comportam em relação ao papel 

higiênico reciclado. Foi elaborado um questionário para aplicação de uma pesquisa descritiva 

quantitativa com pessoas que realizam as compras de papel higiênico. Através dessa pesquisa 

identificou-se que as pessoas primam pela qualidade do papel, representados pelos seus 

atributos como maciez e cor. Portanto, caso o papel higiênico reciclado atinja níveis 

satisfatórios de qualidade foi demostrado que a população pode consumir esse tipo de produto. 

 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade, Reciclagem, Percepção do Consumidor, Papel Higiênico 

Reciclado. 
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ABSTRACT 

In current years consumers are taking an opportunity to lengthen the life of a product reusing 

it. This opportunity allows homeowners to preserve future generations to live a better life. 

Looking for way to reach those consumers, companies start investing in recycling and reuse of 

waste while processes are positioned sustainably to consumers. Recyclable products have an 

acceptance by society, however when these products are for the use of their personal hygiene 

consumers seeking more information and becomes more critical. The purpose of the study is to 

identify how these consumers behave in relation to recycled toilet paper. A questionnaire for 

applying a descriptive, quantitative research with people who make the purchases of toilet paper 

was prepared. Through this research we found that people strive for quality paper, represented 

by their attributes such as softness and color. Therefore, if the recycled toilet paper reaches 

satisfactory levels of quality has been demonstrated that people can consume this type of 

product. 

 

Keywords: Sustainability, Recycling, Consumer Perception, Recycled Toilet Paper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 01 – O ciclo de vida do produto................................................................................... 20 

Figura 02 – Modelo geral do comportamento do consumidor                                                  29 

Figura 03 – Fatores que influenciam o comportamento do consumidor.................................. 30 

Figura 04 – Envolvimentos e tipos de tomada de decisão de compra                                       35 

Figura 05 – Busca de informações nas decisões dos consumidores..........................................37 

Figura 06 – Qualidade esperada dos produtos tissue................................................................39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 01 – Áreas de rejeição à sustentabilidade....................................................................19 

Gráfico 02 – Evolução da produção brasileira de papel          24 

Gráfico 03 – Produção de papel higiênico por nível de qualidade (em %)        41 

Gráfico 04 – Compra dos produtos verdes...............................................................................46 

Gráfico 05 – Ideia transmitida pelos produtos verdes                                                              47 

Gráfico 06 – Conhecimento das fábricas de papel reciclado no Brasil        48 

Gráfico 07 – Conhecimento de papel higiênico feito de papel reciclado.................................50 

Gráfico 08 – Pontos positivos do papel higiênico reciclado                                           51 

Gráfico 09 – Pontos negativos do papel higiênico reciclado         52 

Gráfico 10 – Aspectos físicos negativos do papel higiênico reciclado         52 

Gráfico 11 – Conhecimento das marcas de papel higiênico reciclado        53 

Gráfico 12 – Possibilidade de utilizar papel reciclado                                                     55 

Gráfico 13 – Relação de preço: papel higiênico comum x papel higiênico reciclado      56 

Gráfico 14 – Busca no papel higiênico reciclado                                                                 57 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 01 – Produção de papel tissue no mundo           25 

Tabela 02 – Dados tissue janeiro e fevereiro 2013 e 2014          26 

Tabela 03 – Perfil da amostra                          44 

Tabela 04 – Estratificação da amostra            44 

Tabela 05 – Posicionamento da amostra em relação as práticas sustentáveis......................... 45 

Tabela 06 – Posicionamento geral em relação as práticas sustentáveis        45 

Tabela 07 – Marcas de papel higiênico mais lembradas          48 

Tabela 08 – Aspectos mais lembrados no momento da compra         49 

Tabela 09 – Aspectos relevantes para o possível consumo de papel higiênico reciclado        53 

Tabela 10 – Aspectos relevantes para o possível consumo de papel higiênico reciclado 

estratificado por renda                                   54 

Tabela 11 – Sentimento na aquisição de papel higiênico reciclado         56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

BRACELPA  Associação Brasileira de Celulose e Papel  

BNDES                      Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 

CEMPRE                   Compromisso Empresarial para a Reciclagem 

IPEA                          Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

SUMÁRIO 

 

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

1.1 Objetivos ......................................................................................................................... 14 

2 SUSTENTABILIDADE ...................................................................................................... 16 

2.1 Abordagem conceitual de sustentabilidade ..................................................................... 16 

    2.2 Definição de reciclagem ................................................................................................. 19 

3 PAPEL RECICLADO ......................................................................................................... 22 

    3.1 Breve histórico do papel reciclado no Brasil .................................................................. 22 

   3.2 Mercado do papel tipo tissue no Brasil ........................................................................... 24 

4 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR .................................................................... 28 

   4.1 Definição do comportamento do consumidor ................................................................. 28 

   4.2 Fatores de influência no comportamento do consumidor ................................................ 29 

   4.2.1 Influência dos fatores culturais ..................................................................................... 31 

   4.2.1.1A cultura do uso dos produtos de higiene íntima: papel higiênico ............................. 33 

   4.3 Processo de decisão do consumidor ................................................................................ 34 

   4.3.1 Busca por informações ................................................................................................. 36 

   4.4 Característica do mercado consumidor de papel higiênico ............................................. 38 

5 METODOLOGIA DA PESQUISA .................................................................................... 42 

   5.1 Tipo de pesquisa .............................................................................................................. 42 

   5.2 Instrumento de coleta de dados ....................................................................................... 42 

   5.3 Definição da população e amostra ................................................................................... 42 

   5.4 Coleta e análise de dados ................................................................................................. 43 

6 ANÁLISE DOS RESULTADOS ........................................................................................ 44 

   6.1 Caracterização da amostra ............................................................................................... 44 

   6.2 Posicionamento sustentável ............................................................................................. 44 

   6.3 Conhecimento do setor e de marcas de papel .................................................................. 47 

   6.4 Percepção da amostra em relação ao papel higiênico reciclado ...................................... 50 

7 CONCLUSÃO ...................................................................................................................... 58 

REFERÊNCIAS .......................................................................................................... 60 

APÊNDICES................................................................................................................63 

 

 

 



13 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Hoje a população vive uma angústia, os recursos naturais estão se esgotando, a 

população crescendo e juntamente com isso o desmatamento e a geração de lixo. Ao passo da 

evolução da sociedade as pessoas regridem no que se diz respeito de pensar mais nos outros, 

afinal, o sustento das gerações futuras, dependem das práticas da sociedade de hoje.  

De que forma a sociedade de hoje pode moldar seus atos visando as gerações 

futuras? Como ajustar seu comportamento de consumo e descarte? Como encarar as 

oportunidades num cenário de retrocesso ambiental? São questionamentos que se tornam 

necessários para a população. 

Talvez esses questionamentos estejam se iniciando na cabeça de alguns empresários 

que visam as práticas sustentáveis, como a reciclagem, como um meio de ter retorno financeiro 

e estar num seleto grupo que apoia e ajuda o meio ambiente. 

 Conforme o IPEA (2014), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2010, 

chegou a constatação de que o Brasil perde anualmente R$ 8 bilhões ao enterrar o lixo que 

poderia ser reciclado. 

Segundo o Instituto CEMPRE (2014), Compromisso Empresarial para a 

Reciclagem, o mercado da reciclagem no Brasil, desde a coleta até o destino final dos resíduos, 

em grande parte (87%) acaba em aterros sanitários ou lixões e aterros sem os cuidados 

ambientais necessários. E o papel representa 13,1% do total de lixo descartado no Brasil. 

As práticas sustentáveis se desenvolvem e aos poucos o consumidor vai tendo 

noção dessa importância. Produtos orgânicos, ou seja, que não contém agrotóxicos, produtos 

de madeira reflorestada ou, quem sabe, pequenos gestos em casa para reaproveitar determinado 

produto, são práticas cada vez mais comuns nas residências e que vem criando força para a 

sociedade e podendo influenciar determinado produtos. 

O Instituto CEMPRE (2014) afirma que há uma tendência para o fim do desperdício 

de lixo, impulsionado pela nova lei de resíduos aprovada em 2010. A legislação prevê a 

responsabilidade compartilhada entre governo, empresas e população na questão dos resíduos 

urbanos, determinando o fim dos lixões e o descarte em aterros sanitários apenas dos materiais 

que não podem ser reciclados. 

Mas quando os processos de reciclagem atingem produtos cruciais para as pessoas, 

como confiar na qualidade do material, na procedência e os efeitos que ele causará? No caso do 

papel higiênico reciclado, os papéis tissue, que se chamam assim devido a sua semelhança com 
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um tecido, são feitos a partir da captação de restos de papéis utilizados no dia a dia das pessoas 

e das empresas como cadernos, livros, folha de escritório entre outros. Como fazer com que as 

pessoas utilizem um produto de higiene íntima tendo como matéria prima principal aquilo que 

estava indo para o lixo? É um questionamento que move os produtores e convertedores de papel 

no Brasil. 

Conforme Gonçalves (2008) os envolvidos no ciclo de vida de um material 

reciclado são vários, os empresários, o Governo e a população. Os consumidores finais 

representam uma parte essencial para que todo o processo funcione. 

Por outro lado, os papéis tissue, ao contrário dos papéis comuns, protegem as 

florestas pois não há necessidade da extração de celulose, que é a matéria prima fundamental 

para os novos papéis. 

Esse trabalho acadêmico iniciará abordando temas conceituais como a 

sustentabilidade e a reciclagem no Brasil, trazendo qual a importância desses temas para a 

sociedade, desde que iniciou a debater sobre esses temas no país.  

Será também explanado o ramo de papel e celulose no Brasil, números de produção 

e de vendas, como o Brasil é visto no mundo no setor e como se encontra a evolução financeira 

dos investimentos no ramo no país. Será mostrado também a história da reciclagem de papel e 

as oportunidades que o Brasil está tendo no setor de papel e celulose. 

Visando compreender o comportamento do consumidor em relação a produtos 

sustentáveis será abordado no decorrer do trabalho quais os fatores no processo de decisão de 

compra que afetam os consumidores de papel higiênico, como os fatores culturais interferem 

nesse processo, e ainda, durante o processo de compra, como os consumidores buscam 

informações para adquirir o papel higiênico. 

Por fim serão analisados os resultados de uma pesquisa feita com pessoas que 

compram papel higiênico, nelas serão abordados os assuntos teóricos já comentados no decorrer 

do trabalho. 

 

1.1 Objetivo 

O objetivo geral desse estudo é identificar a percepção do consumidor sobre os 

produtos de higiene íntima feitos a partir de papel reciclado. 

 

Quanto aos objetivos específicos deste trabalho: 

a) Analisar a percepção do consumidor sobre produtos em geral feitos de material 

reciclado. 
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b) Identificar a receptividade a produtos de higiene íntima feitos de material 

reciclado. 

c) Identificar os atributos procurados num produto de higiene feitos a partir de 

material reciclado 

d) Identificar se os consumidores têm preocupação ambiental com o impacto do 

consumo no meio ambiente. 
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2. SUSTENTABILIDADE 

 

Esse capítulo trata de um assunto cada vez mais comum nas empresas. De acordo 

com Motta e Rossi (2001) o meio ambiente é uma variável que, cada vez mais, é levada em 

consideração pelas empresas brasileiras na condução de seus negócios. É atribuído a esse fato 

a importância estratégica, ao menos nos níveis operacional e gerencial, com o intuito de 

eliminar desperdícios ou elevar produtividade. 

De acordo com Lins e Zylbersztanj (2011) a evolução da doutrina do 

desenvolvimento sustentável corresponde ao terço final do século XX. A expressão passou a 

ser fortemente utilizada a partir do “Relatório de Brundtland - nosso futuro comum” na década 

de 1980. 

Segundo Silva (2006) o desenvolvimento sustentável era tratado até meados de 

1980 como uma composição das dimensões econômica, social e ambiental. 

Motta e Rossi (2001) apontam que no Brasil o lançamento de produtos “verdes” é 

ainda incipiente, o que gera dúvida sobre a habilidade das empresas transformarem o respeito 

ao meio ambiente em uma arma mercadológica. Em contrapartida, tal fato pode demonstrar a 

afinação das organizações brasileiras às necessidades de seus consumidores, de assumir que 

entre estas não reside a proteção ao meio ambiente. 

Conforme Ottman (1994) nos países desenvolvidos, além da população atribuir às 

empresas uma boa dose dos problemas ambientais atuais, resolveu adotar posturas e 

comportamentos não-nocivos ao meio ambiente, como agir nas prateleiras de supermercados, 

fazendo as compras penderem para produtos considerados ambientalmente saudáveis e 

rejeitando aqueles que não o são. Por esse fato torna-se relevantes estudos a respeito de produtos 

menos prejudiciais ao meio ambiente e a manutenção das sociedades futuras. 

 

2.1 Abordagem conceitual de sustentabilidade 

Quando o meio ambiente começa a ser afetado pelo crescimento populacional 

torna-se um problema geral da sociedade. Segundo Fortes (1992) a sustentabilidade vai muito 

além da mera preocupação com o combate à poluição no presente: é o processo pelo qual 

satisfaremos as necessidades das populações atuais sem comprometer nem por em risco os 

direitos humanos das gerações futuras.  
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De acordo com o Barbieri e Cajazeira (2009) percebeu-se que os problemas 

ambientais também são problemas sociais decorrentes dos processos sociais e econômicos 

vinculados aos processos de desenvolvimento dos países e regiões, resultando desse fato o 

conceito de desenvolvimento sustentável. 

Conforme Silva (1998 apud Silva, 2006) o desenvolvimento sustentável é de todas 

as pessoas, por todas as pessoas e para todas as pessoas. Passa a ideia de que para o 

desenvolvimento sustentável atinja seu objetivo, a população deve compreender a ideia central 

de sustentabilidade e trabalhar junto em pró do objetivo central. 

Segundo Sachs (2008) devemos nos esforçar por desempenhar uma estratégia de 

desenvolvimento que seja ambientalmente sustentável, economicamente sustentada e 

socialmente includente. O desenvolvimento sustentável conduz ao desenvolvimento da 

sociedade, unida do meio ambiente e da economia. 

Seiffert (2005) elenca cinco elementos que irão traduzir as várias definições de 

desenvolvimento sustentável: 

 Igualdade - todos os povos devem ter acesso à possibilidade de melhorar seu 

bem-estar econômico, tanto suas gerações presentes quanto futuras; 

 Administração responsável – os processos produtivos e financeiros devem ser 

responsáveis com relação àquilo que é o objeto de suas ações, sendo elaborados 

de forma a causar o menor prejuízo ambiental; 

 Limites – o desenvolvimento deve ser encaminhado dentro dos limites tantos 

nos recursos naturais não renováveis quanto da intervenção tolerável do ser 

humano sobre ecossistemas; 

 Comunicação global – não há fronteiras nacionais ou geográficas para prejuízos 

ambientais, somente ações e cooperação internacional possibilitam reparar 

prejuízos já causados e assegurar um desenvolvimento seguro no futuro; 

 Natureza sistêmica – o desenvolvimento deve considerar os relacionamentos 

entre ecossistemas naturais e as atividades humanas. 

 De acordo com Lins e Zylbersztanj (2011) o desenvolvimento econômico, que visa 

melhorar as condições de vida humana, implica impacto sobre a natureza. Já a sustentabilidade 

se assenta em uma visão de equilíbrio e de conservação do meio ambiente. 
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Para Rosalin (2007) o poder público, por sua vez, inicia uma larga campanha sobre 

a importância da reciclagem no contexto ecológico, ao mesmo tempo em que fomenta a catação 

como forma de geração de renda e de inclusão da camada economicamente mais pobre da 

população.  

Conforme Barbieri e Cajazeira (2009) a busca de processos de produção e consumo 

de bens e serviços que não comprometam a capacidade do meio ambiente de fornecer 

permanentemente recursos para esta e todas as gerações futuras é uma ideia central do 

movimento pelo desenvolvimento sustentável. 

De acordo Lins e Zylbersztanj (2011) as empresas têm como função fundamental 

fazer com que a sustentabilidade seja o fator de referência em um mercado no qual o produto 

final não representa apenas o resultado financeiro, mas também a incorporação social à 

sustentabilidade ambiental. O desenvolvimento sustentável busca atingir produtos e processos 

que não afetem ao meio ambiente, isso faz com que as empresas estejam cada vez mais 

procurando tecnologias para atingir o melhor processo, ou seja, que tenha menos custos de 

produção dos produtos reciclados. Existe por trás dessas práticas politicamente corretas um 

interesse financeiro das empresas nesses processos.  

Quando se fala das empresas produtoras de papel e celulose, foi feita uma pesquisa 

nas maiores produtoras do Brasil e de acordo com Lins e Ouchi (2007) onde revela quais são 

os setores que mais se manifestam resistente a mudarem suas práticas atuais visando atingir 

melhores níveis de sustentabilidade para a empresa e para a sociedade em geral, o Gráfico 1 a 

seguir ilustra o resultado: 
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Gráfico 01 – Áreas de rejeição à sustentabilidade 

 

                   
Fonte: monografia Lins e Ouchi 2007 

 

Segundo Lins e Ouchi (2007) uma constatação positiva é que as empresas 

pesquisadas não enfrentam fortes resistências de quaisquer áreas das empresas ou níveis 

gerenciais. Contudo, embora essa resistência tenha sido identificada como baixa, quando 

existente, ela se concentra na área de produção. 

Conforme Ottman (1994) mais do que simplesmente lançar produtos “verdes”, as 

empresas indicam que entenderam que a contribuição da sustentabilidade reside em detectar as 

necessidades e os desejos dos consumidores por produtos ecologicamente corretos e em assumir 

uma postura e tomada de decisões dirigida à satisfação dessas necessidades. 

Torna-se notório o avanço do assunto sobre sustentabilidade nas empresas e que 

vêm atingindo e mudando o comportamento consumidor. Novos produtos que oferecem uma 

experiência sustentável ou a oportunidade de ajudar a manter o meio ambiente. Na próxima 

seção será abordado a reciclagem, um processo de sustentabilidade. 

 

2.2  Definição de reciclagem 

A reciclagem é um processo fundamental referente à sustentabilidade de uma 

organização. Reutilizar produtos que tiveram seu ciclo de vida natural encerrados faz com que 

a empresa atinja um ponto ótimo na sua escala produtiva, já que esse tipo de lixo teria preço de 

lixo. A reciclagem é uma técnica fundamental para a transformação do que era lixo em um 

produto economicamente valioso, fazendo com que esse produto tenha seu ciclo de vida mais 

extenso e sendo melhor aproveitado. 



20 
 

Segundo Pereira (1997) a reciclagem é resultado de uma série de atividades da qual 

materiais que se tornariam lixo, ou estão no lixo, são desviados, sendo coletados, separados e 

processados para serem usados como matéria-prima na manufatura de bens, feitos 

anteriormente com matéria-prima virgem. 

Para Rosalin (2007) aumentaram as preocupações com o meio ambiente e o 

conceito de reaproveitamento e reciclagem de materiais passou a ser visto como forma reutilizar 

o produto. Dessa forma gerando valor para empresa e para seu mercado consumidor. 

De acordo com Barbieri e Cajazeira (2009) a reciclagem é um processo pelo qual 

os materiais usados e recuperados retornam ao processo produtivo reduzindo a necessidade de 

extração de materiais originais do meio ambiente. A reciclagem, como todo processo produtivo, 

gera problemas ambientais se não for feita adequadamente.  

Barbieri e Cajazeira (2009) “um tema recorrente na perspectiva do 

desenvolvimento sustentável é a reciclagem de materiais usados, muito embora, as visões sobre 

o tema sejam conflitantes”.  

Num processo produtivo de uma indústria ou na comercialização de um produto, 

que passa por um ciclo, que vai desde a extração da matéria prima, no caso das indústrias, até 

o seu descarte que é quando o produto volta para o meio ambiente. Esse fato é conhecido como 

“berço ao túmulo” (cradle to grave) que significa que no início do ciclo de vida do produto, é 

quando ocorre a extração dos insumos da natureza e quando o produto passa por suas várias 

etapas do ciclo de vida, ele volta ao meio ambiente mas como lixo. É o que representa a Figura 

1 a seguir:  

Figura 01 – O ciclo de vida do produto 

 

  Fonte: Barbieri e Cajazeira (2009) 
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Barbieri e Cajazeira (2009) o processo de reciclagem evita, justamente, que o 

produto volte para o meio ambiente como lixo, ou para aterros como ilustrado na figura 01 

acima. A reciclagem dá mais uma opção para que o produto vá novamente para a produção, 

sem que gere mais lixo e reduzindo a extração de matéria prima.  

Segundo Rosa, Fraceto e Moschini-Carlos (2012) a filosofia dos 3R diz a respeito 

à diminuição da geração de lixo e resíduos sólidos a partir da adoção de comportamentos 

individuais e coletivos que atinjam o objetivo a partir de três vertentes: 

1- Redução: diminuição na geração de resíduos; 

2- Reutilização: consumo de itens que possam ser usados novamente na sua forma 

ou com pequenas modificações; 

3- Reciclagem: processo industrial que consiste no aproveitamento total do produto 

para servir de insumos para outros produtos.   

De acordo com Valle (1995) o ato de reciclar, isto é, refazer o ciclo, permite trazer 

de volta, à origem, sob a forma de matérias primas, aqueles materiais que não se degradam 

facilmente e que podem ser reprocessados mantendo suas características básicas. 

Ainda de acordo com Barbieri e Cajazeira (2009), para alguns a reciclagem aparece 

como uma forma de solucionar o problema da poluição ambiental, com algum eufemismo vê-

se ai uma possibilidade de reciclar “o próprio capitalismo”. A expressão “reciclar o capitalismo” 

se refere a tratar a reciclagem como uma atitude comercial, são novas práticas de mercado 

visando também a lucratividade. 

Existem aqueles que fazem críticas à reciclagem por achar que os resíduos 

rejeitados no setor produtivo são uma absorção indevida por parte da sociedade. 

Para Barbieri e Cajazeira (2009), as críticas mais importantes são as que questionam 

o papel da reciclagem como uma pomada milagrosa para os males causados pela degradação 

ambiental, bem como o efeito sedativo sobre a consciência das pessoas a respeito do consumo 

desenfreado das parcelas ricas da sociedade. O efeito da reciclagem pode acabar acomodando 

as pessoas e fazer com que continuem a poluir e a não tratar o lixo de maneira seletiva. A 

existência de pessoas que reciclam como o objetivo genuíno de ajudar a reduzir a poluição e há 

aquelas que têm na reciclagem uma oportunidade financeira e que estão voltados para o âmbito 

econômico, buscando lucratividade. 
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3 PAPEL RECICLADO 

Além de ser um produto muito utilizado no Brasil e no mundo e de ter sua origem 

renovável, ou seja, ter como matéria prima principal papéis que já foram utilizados em revistas, 

livros ou em escritórios em geral. Conforme a BRACELPA (2014) (Associação Brasileira de 

Celulose e Papel) o papel é o produto que apresenta a maior taxa de reciclagem no Brasil. 

De acordo com a BRACELPA (2014) e CEMPRE (2014), no Brasil, no ano de 

2011, 45,5% de todo o papel que circulou no país foram reciclados. Denotando uma forte 

reutilização dessa matéria, o que impulsiona o mercado de reciclagem de papel no Brasil. 

Segundo Torres (2008) o resíduo reciclado promove um ganho econômico, diminui 

os desgastes e o uso dos recursos ambientais e muitas vezes se torna um ganho para as parcelas 

excluídas da população, como é o caso dos catadores de papel. 

Segundo Coelho (2009) a reciclagem aqui é entendida como o reaproveitamento do 

papel dito não funcional para produzir um novo tipo de papel, o papel reciclado. Há duas 

grandes fontes de papel a se reciclar:  

 As aparas pré-consumo: recolhidas pelas próprias fábricas antes que o material 

passe ao consumidor final; 

 O papel usado pós-consumo: geralmente recolhidas por catadores de ruas. 

Para CEMPRE (2014), a parcela da população brasileira que mais realiza o descarte 

de papel para o meio ambiente são as pessoas de um nível de renda mais alto. O descarte de 

lixo per-capita no Brasil é de 1,03 Kg por ano. 

Apesar do avanço tecnológico e de processos que reduzem a necessidade de 

impressões de papel nas empresas, a população ainda age no processo de descarte de material. 

Esse descarte, que hoje é inevitável, movimenta um ramo da produção de papel. No decorrer 

desse capítulo será descrito a evolução do setor de papel reciclado no Brasil. 

 

3.1 Breve histórico do papel reciclado no Brasil 

 

 Para a BRACELPA (2014) o processo de reciclagem deu origem à indústria de 

papel. O papel começou a ser produzido a partir da reutilização de trapos, sendo convertido em 

polpa para gerar outros produtos. 

De acordo com a BRACELPA (2014) no Brasil, não foi diferente: a reciclagem 

começou simultaneamente ao início da fabricação do papel, há mais de 100 anos. Além de usar 
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o papel descartado após o consumo, as indústrias importavam celulose para abastecer suas 

unidades.  

Conforme BNDES (2014) (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e 

Social) partir da década de 1970, o desenvolvimento das florestas plantadas para fins industriais 

impulsionou o crescimento do setor, o que estimulou o consumo e, consequentemente, a 

disponibilidade de papéis recicláveis.  

Um dos grandes responsáveis para o desenvolvimento da indústria de papel no 

Brasil foi o BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social). A partir da 

década de 1970 grandes investimentos foram feitos no setor, impulsionando o mercado e a 

produção. 

Segundo a BRACELPA (2014), nos anos dois mil, outro fator que impulsionou o 

crescimento da reciclagem de papel foi a utilização em outras fontes, não se limitando a 

reciclagem de papéis para escrever e imprimir e sim, também, para produção de embalagens e 

fins sanitários.  

O Brasil é um importante produtor de papel a nível mundial, de acordo com a 

Associação Brasileira de Celulose e Papel, durante o período de 2003 a 2013, o país aumentou 

sua produção em 32%, com crescimento médio de 2,7% ao ano, acompanhando as mudanças 

na economia brasileira. No ano de 2010 o Brasil alcançou a 10° colocação na produção de papel 

no mundo. 
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Gráfico 02 – Evolução da produção brasileira de papel 

 

        Fonte: BRACELPA 

 De acordo com BRACELPA (2014) os números que o Brasil vem obtendo no 

mercado de reciclagem se devem ao fato das campanhas socioambientais, o desenvolvimento 

do nível crítico da população brasileira e a busca pela preservação ambiental. O esclarecimento 

da população sobre a preservação do meio ambiente, campanhas que incentivam o descarte 

adequado e a coleta seletiva têm colaborado fortemente para que a indústria de reciclagem se 

desenvolva e cresça cada vez mais no país. 

3.2 Mercado do papel tipo tissue no Brasil 

Conforme Vidal e Hora (2012) os papéis sanitários são denominados também de 

tissue, em razão de suas propriedades físicas, que lembram as de um tecido: suavidade, 

espessura, capacidade de absorção de umidade e resistência. 

De acordo com Vidal e Hora (2012) e BRACELPA (2014) os principais produtos tissue são: 

 

•Papel higiênico: usado especificamente em toaletes, pode ter uma ou mais folhas 

e diferentes graus de maciez. 

•Guardanapo: textura e absorção são alguns de seus atributos, muito utilizado em 

cadeias de fast-food, mas também no segmento residencial. 

•Toalhas de mão: usualmente utilizadas em ambiente comercial, consumidas em 

rolos ou folhas intercaladas. 
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•Toalhas de cozinha: destinadas ao consumo residencial para limpeza em geral, 

como de pias e fogão. 

•Lenços: têm menor gramatura, sendo úteis para a limpeza facial. 

•Demais: incluem papéis tissue para fins médicos, embalagens e outras 

especialidades. 

Ainda de acordo com Vidal e Hora (2012) em relação a seu uso, os papéis sanitários 

são comumente segregados em duas grandes categorias: 

•Residencial: também chamada de at home; engloba os produtos destinados ao 

consumo em lares, majoritariamente vendidos no varejo, como supermercados, 

pequenos mercados, farmácias etc. 

•Institucional: também chamada de away from home; engloba os produtos 

destinados ao consumo em ambientes comerciais, como restaurantes, hotéis, 

hospitais, bares, shoppings, escritórios etc. 

A Associação Brasileira de Celulose e Papel faz anualmente o acompanhamento do 

mercado dos papeleiros no Brasil. No ano de 2011 o Brasil consumiu cerca de 9,6 milhões de 

quilos de papel e conseguiu reutilizar 4,4 milhões de quilos, representando cerca de 45% do 

montante total. 

Conforme Vidal e Hora (2012) o principal produto no segmento de tissue é o papel 

higiênico, responsável por 57,0% da demanda global. O consumo desse produto é mais intenso 

no segmento residencial (63,0% do total da demanda) do que no institucional (37,0% do total). 

 

Tabela 01 – Produção de papel tissue no mundo 

 

Fonte: Vidal e Hora (2012) 
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De acordo com BRACELPA (2014) no ano de 2014 em relação ao ano de 2013, o 

papel do tipo tissue é o que apresentou o maior aumento em produção e venda no Brasil. Apesar 

de não ser o mais produzido e comercializado, apresenta um crescimento promissor conforme 

a tabela 02 a seguir: 

Tabela 02 – Dados tissue janeiro e fevereiro 2013 e 2014 

                 
  Fonte: BRACELPA 

Estando atrás somente do papel para embalagem e do papel para imprimir e 

escrever, o papel para fins sanitários tem uma representação significativa a nível nacional no 

que diz respeito a produção e vendas no país. Em janeiro e fevereiro no ano de 2014 representa 

10,79% e 19,81% em produção e vendas respectivamente. 
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De acordo com a tabela 2, percebe-se que os papéis tipo newsprint são, na sua 

totalidade, voltados para o uso nacional. O papel tipo tissue também se mostra com variações 

nulas, porém, exportou cerca de 2 toneladas nos dois primeiros meses dos anos de 2013 e 2014, 

ao passo que, no mesmo período seu índice de importação é menor. Significa que de toda a 

produção de papel para fins sanitários no Brasil, em janeiro e fevereiro de 2013 e 2014, 99,5% 

da produção permanece no país. 

Visto o avanço da produção de papel reciclado no Brasil nota-se a importância desse 

setor tanto para a economia como para a população de um modo geral. A sociedade se torna 

parte integrante do processo de reciclagem podendo combater a poluição em benefício de um 

país mais sustentável. 
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4. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

Esse capítulo tem como objetivo ressaltar o comportamento do mercado 

consumidor no momento da aquisição de um novo produto. Levando em conta os aspectos que 

influenciam o comportamento de compra. 

É de total importância o estudo sobre o comportamento do consumidor por parte 

dos profissionais de marketing, pois permite que se compreenda a geração de valor para o 

consumidor, percebendo suas necessidades e desejos. 

Conforme Best, Hawkins e Mothersbaugh (2007) o conhecimento acerca do 

comportamento do consumidor pode ser uma importante vantagem competitiva. Pode reduzir a 

probabilidade de tomar decisões ruins e de falhas na comercialização.  

4.1 Definição do comportamento do consumidor 

Segundo Kotler e Armstrong (2007) o comportamento de compra do consumidor 

se refere ao comportamento de compra dos consumidores finais, indivíduos e famílias que 

compram bens e serviços para o consumo pessoal. 

Solomon (2008) e Mowen e Minor (2003) compreendem, em suma, o 

comportamento do consumidor como o estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou 

grupos selecionam, compram, usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências 

nos quais o fator fundamental é o processo de troca entre os agentes participantes para satisfazer 

necessidades e desejos. 

Engel, Blackwell e Miniard (2000 apud Larentis 2009) apresentam o 

comportamento do consumidor como aquele que compreende as atividades diretamente 

envolvidas na obtenção, consumo e descarte de produtos e serviços, incluindo o processo de 

decisão que precede e segue essas ações. 

De acordo com Richers (1984 apud Medeiros e Cruz 2006), caracteriza-se o 

comportamento do consumidor pelas atividades mentais e emocionais realizadas na seleção, 

compra e uso de produtos/serviços para a satisfação de necessidades e desejos.  

Para Solomon (2008) sustenta que as empresas existem para satisfazer as 

necessidades dos consumidores. Tais necessidades só podem ser satisfeitas na medida que os 

profissionais de marketing conseguem compreender as pessoas ou organizações que usarão os 
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produtos. Os consumidores ajudam as organizações a definir o mercado e a identificar ameaças 

e oportunidades para a marca. 

 

4.2 Fatores de influência no comportamento do consumidor 

 

Para Pinheiro et al (2006) a compreensão dos fatores que influenciam o 

comportamento de compra possibilita não só uma visão mais aprofundada da dinâmica da 

compra, mas também abre um leque de possibilidades de intervenções com o uso de estímulos 

de marketing que objetivem gerar bons resultados no comportamento de compra, criando valor 

para o cliente e produzindo a satisfação com o produto e o consequente envolvimento do 

consumidor com a compra. 

Vários fatores afetam o comportamento de compra de um consumidor. O consumo 

se torna facilmente influenciado pelo meio no qual o consumidor está inserido. 

Para Best, Hawkins e Mothersbaugh (2007) o comportamento do consumidor 

dificilmente é tão simples, estruturado, consciente, mecânico ou linear conforme figura 02 a 

seguir, os autores acreditam que é apenas um modelo, um ponto de partida para a análise. 

Figura 02 – Modelo geral do comportamento do consumidor 

 

Fonte: Best, Hawkins e Mothersbaugh (2007) 
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Conforme Best, Hawkins e Mothersbaugh (2007) o modelo conceitual não contém 

detalhes suficientes para prever comportamentos específicos, no entanto, reflete as crenças 

acerca da natureza geral. Os indivíduos desenvolvem uma autoimagem e subsequentes estilos 

de vida com base em uma variedade de influências. Essa autoimagem e esse estilo de vida 

geram necessidades e desejos, muitos dos quais exigem decisões de consumo para satisfazê-

los. 

Para Kotler e Armstrong (2007) as compras do consumidor são extremamente 

influenciadas por fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. 

Figura 03 – Fatores que influenciam o comportamento do consumidor 

  
Fonte: Kotler e Armstrong (2007) 

 

Kotler e Armstrong (2007) fazem uma breve definição sobre esses fatores: 
 

 Fatores culturais 

Os fatores culturais exercem uma ampla e profunda influência no comportamento 

do consumidor. 

 Fatores sociais 

O comportamento do consumidor também é influenciado por fatores sociais, como 

pequenos grupos, família, papéis sociais e status. O comportamento de uma pessoa 

é influenciado por diversos pequenos grupos. 

 Fatores pessoais 

O comportamento do comprador também é influenciado por suas características 

pessoais, como idade e estágio no ciclo de vida, ocupação, situação financeira, estilo 

de vida, personalidade e autoimagem. 
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 Fatores psicológicos 

As escolhas de compra de uma pessoa também são influenciadas por quatro 

importantes fatores psicológicos: motivação, percepção, aprendizagem, crenças e 

atitudes. 

Uma crítica ao modelo apresentado na Figura 02 conforme Best, Hawkins e 

Mothersbaugh (2007) a aprendizagem também poderia ser considerada uma influência externa 

já que uma grande parte da aprendizagem humana envolve interagir ou imitar os outros 

humanos 

Para efeitos desse trabalho interessa estudar a influência externa da cultura e a 

influência interna da percepção no comportamento de compra. 

4.2.1 Influências dos fatores culturais 

 Segundo Best, Hawkins e Mothersbaugh (2007) a cultura é a influência mais 

penetrante sobre o comportamento do consumidor. 

Para Solomon (2008) a cultura do consumidor determina as prioridades gerais que 

ele confere a diferentes atividades e produtos e também define o sucesso ou fracasso de produtos 

ou serviços específicos. Um produto que oferece benefícios de acordo com o que os membros 

de uma cultura desejam, em algum momento no tempo tem muito mais chances de conquistar 

a aceitação do mercado. 

Os fatores culturais encontram-se subdivididos em três: cultura, subcultura e classe 

social. 

a) Cultura  

De acordo com Stanton (1980) a cultura pode ser definida como sendo um 

complexo de símbolos e dispositivos criados pelo homem e transferidos de geração para 

geração como fatores determinantes e reguladores do comportamento humano numa 

determinada sociedade. 

Pinheiro et al (2006) a cultura pode ser entendida como o conjunto de crenças, 

normas, valores e atitudes que regulam e normatizam as condutas dos integrantes de uma 

determinada sociedade. 

Para Solomon (2008) a cultura é a personalidade de uma sociedade. Ela inclui tanto 

ideias abstratas, como valores e éticas, quanto objetos materiais e serviços produzidos ou 
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valorizados por uma sociedade. A cultura é a acumulação de significados, rituais, normas e 

tradição compartilhados entre os membros de uma organização ou sociedade. 

Segundo Kotler e Armstrong (2007) os profissionais de marketing estão sempre 

tentando identificar as mudanças culturais para descobrir novos produtos que podem ser 

desejados. É ressaltado que o comportamento humano é em grande parte adquirido. Ao nascer 

numa sociedade, uma criança irá adquirir valores básicos, percepções, desejos e comportamento 

de sua família e que essa influência varia de acordo com a sociedade na qual ela está inserida. 

Na obra de Stanton (1980) as influências culturais mudam mesmo através do tempo, 

à medida que os antigos padrões gradativamente vão cedendo lugar a novos sistemas. 

Os fatores culturais de uma determinada sociedade fazem com que o 

comportamento delas se torne diferente das demais em relação a compra de um produto ou a 

utilização de um serviço. Torna-se importante o estudo da cultura e como ela afeta o 

comportamento do consumidor. 

 

b) Subcultura  

Pinheiro et al (2006) subculturas são especificidades culturais definidas por 

critérios étnicos, religiosos, geográficos, de estágio e estilo de vida. 

Stanton (1980) sempre que aparece uma cultura tão homogênea, é certo que surjam 

importantes subculturas baseadas em fatores de raça, nacionalidade, religião, localização 

geográfica, idade. 

Segundo Kotler e Armstrong (2007) toda cultura abriga subculturas, ou seja, grupos 

de pessoas que compartilham os mesmos sistemas de valor com base em situações e 

experiências de vida comum. Entre as subculturas estão as nacionalidades, as religiões, os 

grupos sociais e as regiões geográficas. 

Os profissionais de marketing estudam produtos específicos para cada subcultura 

presente em uma sociedade. Ainda conforme Kotler e Armstrong (2007) muitas subculturas 

consistem de/em segmentos de mercado importantes e os profissionais de marketing 

frequentemente desenvolvem produtos e programas de marketing sob medida para suas 

necessidades. 

c) Classe social 

Segundo Kotler e Armstrong (2007) as classes sociais são divisões de uma 

sociedade relativamente permanentes e ordenadas cujos membros compartilham valores, 

interesses e comportamento similares. A classe social não é definida apenas pela variável renda. 
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Ela é determinada por uma combinação de ocupação, renda, instrução, riqueza entre outras 

variáveis. 

Ainda de acordo com a obra de Kotler e Armstrong (2007) os profissionais de 

marketing se interessam pelas classes sociais porque as pessoas pertencentes a cada uma delas 

tendem a exibir comportamentos de compra parecidos. 

Conforme Solomon (2008) a relação do comportamento do consumidor e a cultura 

é uma via de mão dupla. Ao passo que os produtos e serviços que sintonizam com as prioridades 

de uma cultura em um dado momento têm muito mais chances de serem aceitos pelos 

consumidores. Por outro lado, o estudo de novos produtos e inovações de design de produtos 

que uma cultura produz com sucesso proporciona um panorama dos ideais culturais dominantes 

naquele período.  

Solomon (2008) acredita que a cultura não é estática. Ela está continuamente 

evoluindo, mesclando velhas e novas ideias. 

Sendo a cultura um fator de influência no comportamento do consumidor, torna-se 

necessário uma análise de forma mais ampla. Iremos identificar na próxima seção como os 

fatores culturais afetaram o nosso comportamento de hoje em relação ao uso de papel higiênico. 

 

4.2.1.1 A cultura do uso dos produtos de higiene íntimos: papel higiênico 

 

Conforme Best, Hawkins e Mothersbaugh (2007) embora haja diferença nos valores 

aplicados à limpeza entre as culturas economicamente desenvolvidas, as maiores diferenças são 

entre essas culturas e muitas das nações subdesenvolvidas. Em muitos países mais pobres a 

limpeza não é valorizada em níveis mínimos para criar um ambiente saudável. 

De acordo com Rodrigues (1995) ao longo da história humana as práticas de 

higiene, ou seja, as formas de se lidar com a limpeza, com a sujeira e com a saúde, foram 

construídas cultural e socialmente e se caracterizam por serem questões permanentes da 

humanidade ao traduzir a sua relação com o próprio corpo. 

Segundo Helena (2009) as práticas higiênicas são convenções instituídas 

socialmente que servem de parâmetro para orientar o comportamento das pessoas de um dado 

grupo social em uma dada época. A ciência, sendo considerada um empreendimento social, 

também institui regras de higiene que vão determinar comportamentos. 

O Brasil, então colônia de Portugal, o rei D. João XI trouxe consigo 

comportamentos de falta de higiene de acordo com Bueno (2007) na cidade de Salvador, 
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primeira capital do país, reproduzia muitas características de Lisboa sujeira nas ruas, precárias 

condições sanitárias e corrupção nas repartições públicas. 

Conforme Delabrida (2010) a invasão holandesa trouxe hábitos diferentes dos 

portugueses. Uma vez em território brasileiro, os holandeses que eram conhecidos como o povo 

mais asseado da Europa, estabeleceram normas severas de urbanização 

Teixeira (2007) a evolução dos cuidados íntimos deu-se lentamente, com pequenos 

avanços seguidos de longos recuos. E até mesmo produtos de utilidade óbvia, como o papel 

higiênico, não só demoraram a ser inventados como encontraram resistência para ser aceitos. 

De acordo com Teixeira (2007) por séculos, a limpeza íntima foi feita com folhas, 

sabugos de milho ou com a mão. A primeira fábrica de papel higiênico surgiu nos Estados 

Unidos, em 1857 e o produto demorou a vencer a resistência do mercado. 

Para Teixeira (2007) foi só no século XIX, com a propagação da água encanada e 

do esgoto e com o desenvolvimento de uma nova indústria da higiene, principalmente nos 

Estados Unidos, que o banho foi reabilitado. O sabão, conhecido desde a antiguidade, mas por 

muito tempo considerado um produto de luxo, foi industrializado e popularizado. Em 1877, a 

Scott Paper, companhia americana pioneira na fabricação de papel higiênico, começou vender 

seu produto em rolos, formato que se mostra até hoje não ter sido superado. 

É notório que o comportamento das pessoas em relação a higiene íntima é algo 

cultural. Os brasileiros sofreram influências lusitanas, holandesas e norte-americanas com o uso 

do papel higiênico em formato de rolo que é utilizado em todo o país. Apesar do formato único, 

é necessário compreender quais os outros fatores que afetam o comportamento do consumidor 

quando se trata de papel higiênico. 

 

4.3 Processo de decisão do consumidor 

Segundo Pinheiro et al (2006) por trás do ato de comprar encontra-se um importante 

processo decisório. 

De acordo com Best, Hawkins e Mothersbaugh (2007) a decisão do consumidor 

produz uma imagem de um indivíduo avaliando cuidadosamente os atributos de um conjunto 

de produtos, marcas ou serviços de forma racional aquele que atende a uma necessidade. 

Avaliar os atributos ou até mesmo a marca de alguns produtos é um dos comportamentos do 

consumidor no momento de compra. 
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Segundo Best, Hawkins e Mothersbaugh (2007) a tomada de decisão do 

consumidor varia a partir do nível de envolvimento com a compra. De acordo com a figura 04 

existem três tipos de tomada de decisão: nominal, limitada e estendida sendo a última com um 

alto envolvimento com a compra. Quanto maior o envolvimento com a compra, maior o nível 

de complexidade da tomada de decisão. 

Figura 04 – Envolvimentos e tipos de tomada de decisão de compra 

 
Fonte: Best, Hawkins e Mothersbaugh (2007) 

 

a) Tomada de decisão nominal 

Conforme Best, Hawkins e Mothersbaugh (2007) a tomada de decisão nominal é 

uma decisão habitual onde não envolve nenhuma decisão em si. Um problema é reconhecido, 

a busca interna fornece uma única solução preferida. As decisões podem ser com base na 

fidelidade à marca ou em compras repetidas. 

b) Tomada de decisão limitada 
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Best, Hawkins e Mothersbaugh (2007) explica que é uma tomada de decisão que 

envolve uma busca de informações externa limitada e interna, poucas alternativas, regras de 

decisão simples sobre poucos atributos e pouca avaliação pós compra. 

c) Tomada de decisão estendida 

Segundo Best, Hawkins e Mothersbaugh (2007) a tomada de decisão estendida 

envolve extensa busca de informações externa e interna, seguida de uma avaliação complexa 

de múltiplas alternativas e significativas avaliações pós-compra. 

Para a realização desse trabalho será abordado a busca de informações para o 

processo de decisão de compra do consumidor em um possível processo de tomada de decisão 

nominal. 

 

4.3.1 busca por informações 

Segundo Solomon (2008) a busca de informações é o processo pelo qual o 

consumidor pesquisa o ambiente à procura de dados adequados para tomar uma decisão 

razoável. Um consumidor pode reconhecer uma necessidade e então pesquisar o mercado à 

procura de informações específicas. 

Best, Hawkins e Mothersbaugh (2007) o processamento de informação é uma série 

de atividades por meio das quais os estímulos são percebidos, transformados em informação e 

armazenados. A percepção é a primeira etapa do processamento da informação e é subdividido 

em: 

 Exposição: estímulos a banner de propagandas, ativando nervos sensoriais como 

a visão; 

 Atenção: é a captação dos estímulos da exposição; 

 Interpretação: são as sensações recebidas 

Para a continuação do processamento de informação, a última etapa é a memória 

que é o uso de curto prazo do significado para a tomada de decisão imediata ou a retenção do 

significado no longo prazo. 

Best, Hawkins e Mothersbaugh (2007) acreditam que depois que um problema é 

reconhecido, as informações relevantes armazenadas na memória de longo prazo são utilizadas 

para determinar se a pessoa conhece uma solução satisfatória, isso é uma busca interna. Se a 

pessoa não chega a uma solução por meio da busca interna então o processo de busca se 
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concentra em informações externas que pode envolver fontes independentes, fontes pessoais, 

informações do fabricante e experiência com o produto. 

Conforme Pinheiro et al (2006) as fontes primárias de informação externa são: 

 Fontes pessoais – parentes, amigos ou especialistas conhecidos em quem você 

confia; 

 Fontes públicas – instituições como associações, publicações especializadas ou 

revistas; 

 Fontes instituídas pelo pessoal de marketing – interação com vendedores, 

demonstrações e experimentações dos produtos. 

Best, Hawkins e Mothersbaugh (2007) a busca de informações procura obter três 

tipos de informações: 

 Os critérios de avaliação adequado à solução de um problema; 

 A existência de diversas soluções alternativas; 

 O nível de desempenho ou características de cada solução alternativa em cada 

critério de avaliação. 

Best, Hawkins e Mothersbaugh (2007) definem o processo de busca de informação 

conforme a Figura 5 a seguir: 

Figura 05 – Busca de informações nas decisões dos consumidores 

 

Fonte: Best, Hawkins e Mothersbaugh (2007) 

 

Segundo Best, Hawkins e Mothersbaugh (2007) fazer a análise dos critérios de 

avaliação adequados é tanto uma busca interna como uma busca externa de informação. Ao se 

tratar das alternativas adequadas liga-se a marca ou a possíveis lojas. São criados a partir das 

marcas quatro conjuntos: 
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 Conjunto percebido: são as primeiras marcas a serem avaliadas. 

 Conjunto evocado ou considerado: marcas ou produtos que o indivíduo avaliará 

como solução de um problema específico de consumo  

 Conjunto inepto: marcas que o consumidor ativamente desgosta ou evita 

 Conjunto inerte: marcas aceitáveis quando as marcas preferidas não estão 

disponíveis. 

Identificar as marcas de um determinado produto quando se percebe uma 

necessidade, faz com que as marcas do conjunto percebido tenham a certeza de ter atingido 

nesses consumidores um posicionamento ideal.  

 

4.4 Características do mercado consumidor de papel higiênico 

O papel higiênico pode ser para alguns, visto como um produto sem diferenciações. 

Para Magalhães (2014) as empresas brasileiras começaram a seguir a mesma tendência que o 

mercado mundial de tissue já vinha seguindo há alguns anos, e começaram a substituir 

gradualmente o papel de folha simples pelo papel higiênico de folha dupla no mercado nacional. 

Nesse tópico serão abordados quais aspectos os consumidores dão importância no papel 

higiênico. 

Segundo Considera e Seixas (2005) há uma clara distinção entre a qualidade de 

papéis higiênicos populares e outros tipos, de tal forma que é possível usualmente separar o 

setor em dois mercados relevantes: os que prezam mais por qualidade e aqueles com qualidade 

inferior. Ainda de acordo com Considera e Seixas (2005) foi realizada uma pesquisa e avaliou-

se os comportamentos, mostrados a seguir, dos produtores e dos consumidores de papel 

higiênico com o objetivo de mapeá-los.  

 Há uma concentração elevadíssima no mercado de papel higiênico de alta qualidade;  

  As importações são insignificantes;  

  O produto é relativamente homogêneo;  

 Marcas, qualidade e preço constituem os principais determinantes da concorrência neste 

mercado;  

 Estabelecer marcas fortes é a mais importante barreira à entrada de concorrentes;  

 Embora o consumidor não gaste muito tempo na busca de papel higiênico mais barato, 

o preço era um elemento de concorrência entre as empresas, principalmente quando 

grandes diferenças de preço pudessem ser facilmente detectadas.  
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Segundo Vidal e Hora (2012) a denominada “nova classe C” consome folha simples 

de alta qualidade, mas muitos adquirem papéis higiênicos premium de folha dupla, em razão do 

status social que o consumo desse produto parece trazer a essa classe. Em relação aos produtos 

tissue identificou-se os requerimentos de qualidade dos consumidores, conforme Figura 6 a 

seguir: 

Figura 06 – Qualidade esperada dos produtos tissue 

 

 

Fonte: Vidal e Hora (2012) 

 

Segundo Magalhães (2014) é possível notar quando se vai a algum supermercado 

(independente do porte) que os consumidores abastecem seus carrinhos com produtos mais 

sofisticados, guiados preferencialmente pelas promoções e pelas embalagens econômicas que 

são aquelas que contém mais rolos de papel a um preço unitário menor. 

De acordo Magalhães (2014) um estudo realizado pelo Instituto EUROMONITOR 

em 2013, dentre as dez tendências globais de consumo para 2014, destaca-se quatro que podem 

ser de grande valia para o setor de tissue: 

 Gosto pelo luxo  

Famílias com alto poder aquisitivo vão manter seus padrões de consumo, enquanto 

que as classes ascendentes tenderão a satisfazer seus desejos de consumo por produtos 

considerados de luxo em todos os setores da economia. O desejo de experimentar produtos mais 

sofisticados pode impulsionar as vendas de papéis “Premium”, o que poderá abrir portas para 

uma maior oferta de papéis mais estruturados como, por exemplo, Folha Tripla no mercado 

brasileiro; 
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 Consciência Social e Ambiental 

 Consumidores parecem demonstrar maior consciência sobre aquilo que estão 

levando para a casa. Empresas que adotam práticas de negócios éticas e sustentáveis tendem a 

conquistar os consumidores adeptos da chamada “prática verde”. Embora ainda haja uma 

resistência velada ao consumo de papéis feitos com reciclados, à medida que notícias 

ambientais desfavoráveis são amplamente divulgadas nas mídias sociais, as pessoas se sentirão 

mais tocadas a consumir produtos com selo verde;  

 Democratização do consumo 

 Com a democratização da internet, as pessoas comumente relatam suas 

experiências de consumo na rede social para um grande número de pessoas. E por esta razão, 

as empresas monitoram cada vez mais a rede para cuidar da sua imagem. O estudo evidencia, 

por exemplo, que 13% dos brasileiros escrevem pelo menos uma resenha online quase todos os 

dias. Muitos usuários criam blogs e grupos de discussão para debater o relacionamento da 

empresa com os clientes e também sobre os processos de produção dos produtos; 

 Apego Visual 

 O componente estético é cada vez mais explorado pelas empresas, haja vista o 

efeito que a publicidade, as embalagens e a apresentação dos produtos causam nas pessoas. As 

redes sociais são cada vez mais utilizadas pelas empresas como vitrines para promover seus 

lançamentos e desta forma atrair novos consumidores para os seus produtos. 

Conforme Vidal e Hora (2012) no Brasil, as discussões em relação à qualidade do 

papel ainda estão focadas no número de folhas que compõem o produto, especialmente no papel 

higiênico, principal produto de tissue consumido no país. Este, vale ressaltar, é o único produto 

sobre o qual a BRACELPA (2014) divulga estatísticas segregadas em quatro níveis de 

qualidade, a saber:  

 Higiênico popular;  

 Folha simples de boa qualidade; 

 Folha simples de alta qualidade;  

 Higiênico folha dupla. 

Afirma Vidal e Hora (2012) que é interessante notar que o papel higiênico folha 

dupla, que é o produto de mais alta qualidade para o mercado brasileiro, corresponde a um 

produto padrão em mercados desenvolvidos.  

O Gráfico 3 a seguir, se identifica a produção de papel higiênico no Brasil separados 

pelos quatro níveis de qualidade já expostas. 
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Gráfico 03 – Produção de papel higiênico por nível de qualidade (em %) 

 

Fonte: Vidal e Hora (2012) 

 

Observa-se no gráfico 3 que o papel higiênico com mais representatividade na 

produção nacional é o de folha simples de alta qualidade sendo o papel higiênico popular o de 

menor índice de produção.  

Segundo Vidal e Hora (2012) as características que explicam a expansão ocorrida 

nos últimos anos de tissue no Brasil foram o aumento demográfico, o crescimento econômico, 

e a melhoria na distribuição de renda, o que trouxe novos consumidores ao mercado. 

O papel tipo tissue não contem a mesma qualidade dos demais que tem a celulose 

como matéria prima. Para Magalhães (2014) o papel tipo tissue não tem o mesmo processo de 

refinamento do papel feito com base de celulose, o que deixa o papel higiênico reciclado mais 

áspero. 

Percebe-se que os consumidores visam mais qualidade no papel higiênico e que 

quanto mais atributos ele tiver, como a quantidade de folhas, pode ser determinante na sua 

aquisição. Para continuidade desse trabalho acadêmico será realizado uma pesquisa a fim de 

relacionar os conceitos de sustentabilidade, apego a materiais reciclados, qualidade percebida 

de papel higiênico comum e reciclado, já mencionados no trabalho, com a prática. 
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5. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Nesse capítulo será abordado de que forma foi desenvolvido a pesquisa para a 

elaboração desse trabalho. Utilizando como base da pesquisa os conteúdos teóricos já 

mencionados e relacionando-os com os objetivos gerais e específicos, que culminaram com a 

elaboração de uma matriz de congruência (APÊNDICE A) e que pretende-se responder a 

problemática do trabalho. 

5.1 Tipo da pesquisa 

A pesquisa desenvolvida para esse trabalho foi descritiva quantitativa que segundo 

Honorato (2004) estuda com que frequência algo ocorre e que relação existe entre as variáveis 

em estudo. 

Segundo Honorato (2004) a pesquisa descritiva é utilizada em diversas razões, entre 

elas: 

 Estimar percentualmente o comportamento de uma população específica; 

 Determinar a percepção de característica de um produto; 

 Descrever características de grupos relevantes, como consumidores, vendedores 

e segmentos de mercado; 

 Determinar um grau de associação entre as variáveis de marketing. 

Conforme Honorato (2004) a pesquisa quantitativa procura classificar 

numericamente os dados e aplicar alguma forma de análise estatística. A pesquisa não se presta 

a aprofundamentos psicológicos, mas permite que os aspectos mercadológicos sejam medidos 

com mais precisão. 

5.2 Instrumento de coleta de dados 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi o questionário (APÊNDICE B) 

tendo como base a matriz de congruência. No questionário foram tratadas questões objetivas e 

subjetivas em que o entrevistado poderia expressar suas ideias a respeito do assunto.  

5.3 Definição da população e amostra 

A população que participou da pesquisa é a da cidade de Fortaleza com faixa etária 

entre 18 e 67 anos e de renda mensal que varia entre 01 a 15 salários mínimos, que realizam 

compras de papel higiênico de um modo geral. A amostra caracterizou-se como não 

probabilística e por julgamento, estratificada por renda, foi formada por 62 entrevistas. 
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5.4 Coleta e análise dos dados 

A coleta de dados foi realizada em vários bairros da cidade de Fortaleza no período 

de nove dias consecutivos. De maneira proposital foram selecionadas pessoas com diferentes 

níveis de renda. Ao final da coleta de dados, o resultado da pesquisa foi tabulado e analisado a 

fim de verificar o comportamento da amostra em relação ao papel higiênico reciclado. 
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

6.1 Perfil da amostra 

A amostra para a realização da pesquisa foi selecionada em vários bairros da cidade 

de Fortaleza, tais como Aldeota, Centro, Meireles e Vila União a fim de buscar atingir os vários 

perfis de renda e poder analisar se há diferença de comportamento entre os consumidores. O 

perfil predominante da amostra são pessoas adultas com idade entre 31 a 40 anos, do sexo 

feminino, casados, inclusos na faixa de renda de 01 a 05 salários mínimos conforme a tabela 03 

a seguir: 

Tabela 03 – Perfil da amostra 

 

Fonte: total da amostra 

Apesar de ser uma amostra numericamente baixa, buscou-se o maior número de pessoas 

que preenchessem todas as opções do questionário em relação ao sexo, faixa etária, renda e 

estado civil conforme tabela 04: 

Tabela 04 – Estratificação da amostra 

 

Fonte: total da amostra 

Para a análise dos resultados será demonstrada em função da renda pois, foi a que 

demonstrou uma maior variação na pesquisa. 

6.2 Posicionamento sustentável 

No questionário (APÊNDICE B), foi realizado uma pergunta em relação as práticas 

sustentáveis. Foi colocado cinco frases e pedia-se que os entrevistados se posicionassem em 

relação as mesmas. 

Numa análise específica a cada uma das frases mencionadas na pesquisa, 

averiguou-se que as pessoas com a menor renda, dentre a amostra, se caracterizaram por realizar 

ações visando a manutenção do meio ambiente e da sociedade. Devido a um número maior da 

SEGMENTAÇÃO DEMOGRÁFICA PREDOMINANTE QUANTIDADE %

SEXO FEMININO 37 60%

FAIXA ETÁRIA 31 A 40 ANOS 20 32%

RENDA DE 01 A 05 SALÁRIOS MÍNIMOS 30 48%    base= 62

ESTADO CIVIL CASADOS 42 68%

OPÇÃO QNT. % OPÇÃO QNT. % OPÇÃO QNT. % OPÇÃO QNT. %

MASCULINO 25 40% ATÉ 30 ANOS 18 29% 01 A 05 SALÁRIOS MÍNIMOS 30 48% CASADO 42 68%

FEMININO 37 60% DE 31 A 40 ANOS 20 32% 05 A 15 SALÁRIOS MÍNIMOS 17 27% DIVORCIADO 3 5%

DE 41 A 50 ANOS 15 24% MAIS DE 15 SALÁRIOS MÍNIMOS 15 24% SOLTEIRO 16 26%  base=62

ACIMA DE 50 ANOS 9 15% VIÚVO 1 2%

ESTADO CIVILSEXO FAIXA ETÁRIA RENDA
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amostra que está inserida na faixa de renda entre 01 e 05 salários mínimos, também nota-se 

uma presença maior no quesito “indiferente” e em relação a não realização dessas mesmas 

práticas sustentáveis. Os dados apresentados na tabela 05 são valores absolutos de acordo com 

a resposta dos entrevistados. 

Tabela 05 – Posicionamento da amostra em relação as práticas sustentáveis 

 
Fonte: total da amostra 

 

Nessa questão cada entrevistado analisou as cinco frases e para cada uma delas 

selecionou o item que mais se aproximava em relação a sua prática atual. E para cada uma 

dessas práticas, o entrevistado pode selecionar o mesmo item, levando a números absolutos por 

item maior que a amostra. 

Numa análise geral, também utilizando números absolutos, observa-se que 38 

pessoas que responderam a amostra concordam que realizam as práticas sustentáveis. Para as 

pessoas que ganham mais de 15 salários mínimos, fica mais notório que a maior parte dos 

respondentes realizam essas práticas conforme a tabela 06 a seguir: 

Tabela 06 – Posicionamento geral em relação as práticas sustentáveis 

 
Fonte: total da amostra 

 

Os dados da tabela 06 indicam que independente da renda as pessoas realizam atos 

visando à manutenção do meio ambiente. Conforme mostrado na matriz (APÊNDICE A), Silva 

(1998 apud Silva, 2006) para que o desenvolvimento sustentável atinja seu objetivo, a 

população deve compreender a ideia central de sustentabilidade e trabalhar junto em prol do 

objetivo central 

Na aquisição de produtos “verdes” foi colocado a definição desses produtos:  

OPÇÃO DE ESCOLHA POR PRÁTICA

SALÁRIOS MÍNIMOS 01 a 05 05 a 15 mais de 15 01 a 05 05 a 15 mais de 15 01 a 05 05 a 15 mais de 15 

Separa o lixo para a reciclagem 19 7 12 4 4 0 7 6 3

Compra produtos que não prejudicam a natureza 16 9 11 7 5 3 7 3 1

Evita o desperdício de água 21 12 14 3 1 0 6 4 1

Utiza de outras forma o produto 17 10 8 5 3 3 8 4 4 base=62

Informo as pessoas sobre separar lixo para reciclagem 15 5 9 7 5 3 8 7 3

INDIFERENTE DISCORDACONCORDA

SALÁRIOS MÍNIMOS 01 a 05 05 a 15 mais de 15 

CONCORDA 18             9             11              

INDIFERENTE 5                3             2                

DISCORDA 7                5             2                

base=30 base=17 base=15
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“Os produtos “verdes” são considerados aqueles produtos ecologicamente corretos, 

que não agridem a natureza ou que tem na sua origem outros produtos que iam para o lixo, ou 

seja são reciclados”. 

E observou-se que, independente da faixa de renda que a pessoa esteja inserida, 

existe um afinco maior a sua compra por parte dos entrevistados conforme gráfico 04 a seguir: 

Gráfico 04 – Compra dos produtos verdes 

 

Fonte: total da amostra 

 

Apesar da boa aquisição dos produtos “verdes” por parte dos entrevistados de um 

modo geral, as pessoas que se enquadraram na faixa de renda de mais de 15 salários mínimos 

são as que apresentaram proporcionalmente uma maior aproximação a esses produtos. 87% das 

pessoas que ganham mais de 15 salários mínimos apontam que compram produtos “verdes” ao 

passo que 13% afirmaram que não realiza esse tipo de compra.  

Relacionando qual a ideia que os produtos “verdes” passavam às pessoas, observou-se 

que, independentemente do nível da renda, os três itens mais citados foram comuns para todas 

as classes sociais. Foi respondido que os produtos “verdes” são voltados para pessoas que 

buscam uma vida mais saudável. Como foi dito por Ottman (1994) em que as pessoas vão 

buscar produtos considerados ambientalmente saudáveis e rejeitando aqueles que não o são. 
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Gráfico 05 – Ideia transmitida pelos produtos verdes 

 

 
Fonte: total da amostra 

 

O critério mais mencionado foi que os produtos “verdes” são voltados para àquelas 

pessoas que buscam uma vida mais saudável sendo responsável por mais da metade dos 

entrevistados que responderam à pesquisa em todas as faixas de renda como já visto no Gráfico 

05 acima. 

Os números obtidos na pesquisa em relação a compra de produtos “verdes” podem 

ser explicados de acordo com o Ottman (1994) que diz que as empresas lançam os produtos 

“verdes” para atender às necessidades e desejos dos consumidores ecologicamente corretos. 

6.3 Conhecimento do setor e de marcas de papel 

O mercado da produção de papel no Brasil está evoluindo e movimentando cada vez 

mais recursos, em relação ao conhecimento da existência de fábricas de papel reciclado no 

Brasil, os entrevistados nas duas menores faixas de renda se mostraram desconhecer a 

existência desse mercado no Brasil, fato diferente que ocorreu na parcela com ganho de mais 

de 15 salários mínimos como vemos no gráfico 06 a seguir: 
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Gráfico 06 – Conhecimento das fábricas de papel reciclado no Brasil 

 

 
Fonte: total da amostra 

 

De acordo com a BRACELPA (2014) de toda a quantidade de papel que circulou no 

país em 2011, 45% é reciclado, denota-se uma forte reutilização dessa matéria, o que 

impulsiona o mercado de reciclagem de papel no Brasil. Isso se mostra quando 32 pessoas da 

amostra dizem conhecer fábricas de papel. 

Para Best, Hawkins e Mothersbaugh (2007) no momento de analisar um 

determinado produto, o consumidor passa tanto por uma busca interna como uma busca externa 

de informação. Ao se tratar das alternativas adequadas liga-se a marca ou a possíveis lojas. 

Quando se fala do conjunto percebido das marcas de papel higiênico teve o levantamento de 

onze marcas. A marca Neve foi a que foi mais lembrada por todas as três faixas de renda, 

indicando um posicionamento, sem segmentação por renda conforme a tabela 07 a seguir: 

Tabela 07 – Marcas de papel higiênico mais lembradas 

 

 
Fonte: total da amostra 

 

Cada respondente poderia selecionar mais de uma marca, por esse fato o somatório 

das respostas passa o número total de respondentes. 

 

MARCAS 01 a 05 salários mínimos 05 a 15 salários mínimos mais de 15 salários mínimos

NEVE 12 11 9

PERSONAL 7 5 4

SCOTT 5 2 3

NÃO SABIA 7 3 3 base=62

OUTROS 8 4 7
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Os aspectos que mais os respondentes levam em consideração no momento de 

compra de papel foram, independente da renda, o fato do papel higiênico ser macio. O preço 

ficou no segundo aspecto mais importante para aqueles que estão numa renda de 01 a 15 salários 

mínimos, portanto as duas primeiras faixas de renda. Para os inseridos na terceira faixa de renda 

antes do aspecto “preço” foi lembrado a quantidade de folhas, o que transmite que essa faixa 

está mais interessada na qualidade ao produto conforme tabela 08 a seguir: 

Tabela 08 – Aspectos mais lembrados no momento da compra 

 
Fonte: total da amostra 

 

Pinheiro et al (2006) citou a importância da compreensão dos fatores que 

influenciam o comportamento de compra e que possibilita não só uma visão mais aprofundada 

da dinâmica da compra, mas também abre um leque de possibilidades de intervenções por parte 

dos profissionais de marketing. 

Nessa questão, os respondentes também poderiam selecionar mais de uma opção, 

por isso o número total dos aspectos mais lembrados ultrapassa o número total da amostra. Um 

fato lembrado pelos entrevistados foi mencionado pelo Magalhães (2014), as embalagens 

econômicas em que o número de quantidade de rolos por embalagem é maior e o valor unitário 

menor. 

O aspecto menos lembrado de modo geral nas três faixas de renda foi o fato do 

papel higiênico ser decorado, sendo lembrados por um entrevistado da quantidade total da 

amostra da pesquisa. 

 A qualidade do produto foi mencionada através dos aspectos como a maciez e o 

número de folhas por rolo de papel. Para Magalhães (2014) os consumidores têm o gosto pelo 

luxo e estão buscando produtos com folha dupla ou tripla.  

Em relação a produção de papel higiênico feito a partir de papel reciclado percebeu-

se que as pessoas inseridas na menor faixa de renda são as que mais têm conhecimento de sua 

ASPECTOS MAIS LEMBRADOS 01 A 05 05 A 15 MAIS DE 15

preço 14       10         6                   

ser macio 23       15         13                

o número de folhas(simples ou dupla) 2         6            10                

número de unidades por embalagem 6 5 5 base=62

ser cheiroso 5 4 4

FAIXAS DE RENDA
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existência se comparado aos outros níveis de renda mencionados pela pesquisa conforme 

Gráfico 07 a seguir: 

Gráfico 07 – Conhecimento de papel higiênico feito de papel reciclado 

 
Fonte: total da amostra 

 

O papel higiênico feito a partir de papel reciclado é de conhecimento de 23 pessoas 

do total da amostra. Isso pode indicar que as pessoas não identificam o papel higiênico reciclado 

no mercado, pois conforme gráfico 06 onde mais da metade da amostra (32 pessoas) sabem da 

existência das fábricas de papel reciclado. 

6.4 Percepção da amostra em relação ao papel higiênico reciclado 

Foi realizado um agrupamento das respostas onde as pessoas opinaram sobre os 

pontos positivos e negativos que elas percebiam em relação ao papel higiênico reciclado. O 

ponto positivo mais mencionado foi o fato de ser um papel produzido com base no 

reaproveitamento de outros papéis que iriam para o lixo e a preservação das florestas, pois não 

são papéis que têm a celulose como sua base. O item “preço” ficou como o terceiro ponto 

positivo para todas as três faixas de renda. 
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Gráfico 08 – Pontos positivos do papel higiênico reciclado 

 
Fonte: total da amostra  

 

Para Solomon (2008) a relação do comportamento do consumidor e a cultura são 

uma via de mão dupla. Ao passo que os produtos e serviços que sintonizam com as prioridades 

de uma cultura. Por outro lado, o estudo de novos produtos proporciona um panorama diferente 

dos ideais culturais dominantes naquele período. Perceber pontos positivos ou negativos em um 

novo produto, como no caso do papel higiênico reciclado, pode descobrir pensamentos 

diferentes da cultura dominante. 

O fato de existir um papel higiênico feito a partir de papel reciclado pode fazer com 

que o consumidor se torne mais consciente e ajude a diminuir o desmatamento e a geração de 

lixo, por outro lado pode refletir uma apreensão em relação a pureza desse papel. 

Em relação aos pontos negativos mencionados pelos respondentes os aspectos 

físicos do papel higiênico foi o ponto mais mencionado, conforme gráfico 09 a seguir: 
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Gráfico 09 – Pontos negativos do papel higiênico reciclado 

 
Fonte: total da amostra  

 

Entre os aspectos físicos mencionados pelos respondentes encontra-se o mau 

cheiro, cor escura e o aspecto áspero no papel. A cor foi o aspecto mais mencionado pelos 

respondentes da pesquisa em todas as faixas de renda mostrando a importância desse atributo 

segundo gráfico 10 a seguir: 

Gráfico 10 – Aspectos físicos negativos do papel higiênico reciclado 

 
Fonte: total da amostra que respondeu “aspectos físicos” como ponto negativo 

 

Na compra de papel higiênico reciclado, independente da faixa de renda, em relação 

ao conjunto percebido pelos consumidores as marcas poucas foram as citadas. 53 pessoas da 

amostra total da pesquisa não conhecem nenhuma marca desse tipo de produto.  
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Gráfico 11 – Conhecimento das marcas de papel higiênico reciclado 

 
Fonte: total da amostra 

 

O dado do gráfico 11 acima sugere que o mercado de papel higiênico reciclado está 

mais presente na população de menor condições financeiras. 

Questionados sobre quais os aspectos que fariam com que as pessoas passassem a 

usar o papel higiênico reciclado, mostrou-se que o comportamento comum em relação a 

qualidade do papel higiênico feito com base de celulose. 

 46 pessoas do total da amostra acreditam que se o papel higiênico reciclado fosse 

macio seria possível que os consumidores passassem a usá-lo. Acompanhado de 39 

respondentes que acreditam que teria ser um papel higiênico branco como os outros conforme 

tabela 09 a seguir: 

Tabela 09 – Aspectos relevantes para o possível consumo de papel higiênico 

reciclado 

 
Fonte: total da amostra 
 

Já numa análise entre as diferentes faixas de renda, o fato do papel ser macio é o 

fator principal para que as pessoas possam vir a usar papel higiênico reciclado para as faixas de 

renda com ganho de mais de 5 salários mínimos. Já para os que ganham de 01 a 05 salários 

mínimos o principal fator é o fato do papel reciclado ser branco assim como um papel higiênico 
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comum. Não foram mencionados outros aspectos pelos entrevistados de acordo conforme a 

tabela 10 a seguir: 

Tabela 10 – Aspectos relevantes para o possível consumo de papel higiênico 

reciclado estratificado por renda 

 
Fonte: total da amostra 

 

Nessa questão os entrevistados poderiam selecionar mais de um aspecto que possa 

tornar possível o consumo do papel higiênico reciclado. Os dois fatores mais assinalados na 

tabela 10 acima foram o “ser branco como os outros” e “ser um papel macio”, juntos foram 

lembrados 85 vezes. Esse fato comprova dados anteriores que apontam o fato do papel higiênico 

ser macio como o principal fator de compra (tabela 08) e que a cor escura representa o maior 

índice de pontos negativos no produto reciclado, conforme gráfico 10.  

Perguntados qual a possibilidade de utilizarem o papel higiênico reciclado 15%, 

(nove entrevistados) da amostra total se mostraram avessas ao produto, entre essa amostra a 

maior explicação foi a de uma possível má higienização do produto o que poderia, segundo os 

respondentes avessos ao produto, levar à doença. A declaração de um dos entrevistados aponta 

esse posicionamento: 

“Não usaria. Eu acho que o papel higiênico reciclado faz mal principalmente para 

mulheres, causando infecções urinária. Isso se deve a uma má higienização do papel”. 

  Para as 53 pessoas da amostra total apontou que poderia usar esse produto. Já de 

acordo com as faixas de renda vê-se que a maior quantidade de pessoas que talvez usaria ou 

usaria é da faixa de renda de 01 a 05 salários mínimos sendo lembrado por 25 pessoas. Para 

aqueles que estão na faixa de renda de mais de 15 salários mínimos 10 pessoas se mostraram 

inseguras em usar o papel higiênico reciclado. Esse fato pode ser explicado de acordo com a 

tabela 10, em que essa faixa de renda considera importante o fato do papel higiênico reciclado 

ser: “ser um papel macio” e “ser um papel branco como os outros”. 
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Gráfico 12 – Possibilidade de utilizar papel reciclado 

 
Fonte: total da amostra 
 

Apesar do aspecto “preço” não ter sido o mais relevante no momento da aquisição 

do papel higiênico, os entrevistados foram questionados à respeito do preço dos papéis 

higiênicos reciclados. Essa questão, conforme o questionário (APÊNDICE B), só foi 

respondida por pessoas que demonstraram que era possível usar o papel higiênico reciclado. 

Para os entrevistados que selecionaram a opção “não usaria” foi perguntado o motivo e se deu 

o fim da pesquisa. 

Numa análise total em relação ao preço, percebeu-se que 35 pessoas acreditam que 

o papel higiênico reciclado tem que ser mais barato que o papel comum, conforme gráfico 13. 

Isso sinaliza que essas pessoas confirmam a qualidade inferior do papel reciclado também 

comentado por Magalhães (2014) que o papel tipo tissue não tem a mesma qualidade que papel 

feito com base de celulose devido ao processo de refinamento. 
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Gráfico 13 – Relação de preço: papel higiênico comum x papel higiênico reciclado 

 
Fonte: total da amostra que poderia usar papel reciclado 

 

Para as 53 pessoas que responderam que talvez ou utilizaria papel higiênico 

reciclado (85% da amostra), foi perguntado qual seria seu sentimento na aquisição desse 

produto. Colocou-se cinco frases para que eles as numerassem de 1 a 5 na ordem decrescente 

de acordo com seu grau de afinidade, sendo o 5 “mais afinidade” e o 1 “menos afinidade” 

(APÊNDICE B). A tabela 11 a seguir ilustra:  

Tabela 11 – Sentimento na aquisição de papel higiênico reciclado 

 
Fonte: total da amostra que poderia usar papel reciclado 

 

Para Magalhães (2014) os consumidores parecem demonstrar maior consciência 

sobre aquilo que estão levando para a casa. As empresas que adotam práticas de negócios éticas 

e sustentáveis tendem a conquistar os consumidores adeptos da chamada “prática verde”. Na 

pesquisa percebe-se um sentimento maior por parte dos respondentes na conscientização 

ambiental, na manutenção do meio ambiente, se sentir mais solidário. 

Por fim foi perguntado sobre o que as pessoas buscam no momento de comprar um 

papel higiênico reciclado. Os resultados apontam que os entrevistados das três faixas de renda 

procuram por uma qualidade superior O preço novamente não aparece como um critério 

fundamental para esse tipo de produto conforme gráfico 14 a seguir: 
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Gráfico 14 – Busca no papel higiênico reciclado 

 

 
Fonte: total da amostra que poderia usar papel reciclado 

 

 Pode-se observar que o comportamento das pessoas em relação ao papel higiênico 

reciclado e o papel higiênico comum são similares. Em ambos produtos o consumidor está 

dando uma ênfase à qualidade, aos atributos do produto como a cor ou o fato de ser macio, 

sobrepondo-se ao preço. 

Para Magalhães (2014) as famílias com alto poder aquisitivo vão manter seus 

padrões de consumo, enquanto que as classes ascendentes tenderão a satisfazer seus desejos de 

consumo por produtos considerados de luxo em todos os setores da economia.  Na pesquisa as 

pessoas inseridas na maior faixa de renda salarial mostram que buscam uma qualidade superior 

e que incentivar o processo de reciclagem é o que motivaria a consumir esse tipo de papel 

higiênico. 
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7. CONCLUSÃO 

O intuito de realizar esse trabalho era compreender qual a percepção do consumidor 

sobre produtos de higiene íntima feitos a partir de papel reciclado. Com a realização da pesquisa 

pode-se observar que uma parcela dos respondentes ainda não tinha conhecimento sobre o 

assunto, mas mostravam ser pessoas com interesse em relação ao papel higiênico reciclado, 

visto que 53 pessoas se posicionaram a uma possível utilização do produto.  

Em relação aos objetivos do trabalho, os objetivos específicos eram: 

a) Analisar a percepção do consumidor sobre produtos em geral feitos de 

material reciclado. 

b) Identificar a receptividade a produtos de higiene íntima feitos de material 

reciclado. 

c) Identificar os atributos procurados num produto de higiene feitos a partir de 

material reciclado 

d) Identificar se os consumidores têm preocupação ambiental com o impacto do 

consumo no meio ambiente. 

Para o objetivo “a”, a amostra se mostrou adepta a produtos que ajudam a 

manutenção do meio ambiente, como o caso dos produtos “verdes” onde a maior parte da 

amostra se mostrou a favor e que atualmente já os consome. 

Para o objetivo “b”, a pesquisa apresentou que as pessoas têm receio em relação ao 

papel higiênico reciclado. Uma possível má higienização, por se tratar de um produto de higiene 

íntima, seria um fator de receio, ou seja, apesar de o papel reciclado atingir os atributos físicos 

esperados pelos consumidores, o receio dele ter procedência papéis reutilizados mostra 

insegurança em relação ao produto, principalmente pelas mulheres. 

Apesar dos receios existentes, é possível que os produtos de higiene íntima, no caso 

do estudo o papel higiênico, se mantenha no mercado pois uma parcela significativa do total da 

amostra poderia vir a usar o produto. 

Para o objetivo “c”, a qualidade dos atributos físicos do papel higiênico comum se 

mostrou fundamental para a escolha durante seu processo de compra. O papel macio é o 

principal fator durante esse processo. Os atributos como a cor mais escura e a gramatura, ou 

seja, a porcentagem de gramas de papel por metro quadrado fazendo com que o papel se torne 
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mais áspero, esses atributos foram indicados pela a amostra que se sobrepõe ao preço e faz com 

que hoje esse produto tenha restrições. 

Em relação a um produto de higiene íntima reciclado, apesar de causar pouco 

malefícios ao meio ambiente, se comparado ao papel higiênico comum, a qualidade do produto 

é preponderante. Assim como o papel higiênico comum, o reciclado também tem seus atributos 

como aspecto fundamental no processo de compra. Dentre esses atributos destacam-se a maciez 

e a cor. 

Observou-se que o processo de compra do papel higiênico é com base numa tomada 

de decisão limitada onde a busca de informações é limitada e a avaliação das alternativas dos 

atributos ocorre, diferente da tomada de decisão nominal.  

Para o objetivo “d”, através da pesquisa, a amostra se mostrou preocupada com a 

manutenção do meio ambiente praticando atitudes com o intuito de diminuir o impacto negativo 

do descarte e da geração de lixo mostrando-se adeptos aos produtos ecologicamente corretos. 

Torna-se necessário um estudo mais aprofundado sobre o tema de sustentabilidade 

e sobre os produtos de higiene íntima reciclados, com mais recursos e tempo disponíveis para 

contribuir com resultados mais sólidos. O tamanho da amostra não representa a população de 

Fortaleza, por isso esse trabalho não tem pretensão de comprovações e sim, mostrar um cenário 

existente, com novas oportunidades. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Matriz de congruência 

QUESTÃO EMBASAMENTO TEÓRICO OBJETIVOS 

5 

 

O desenvolvimento sustentável é de todas as pessoas, por 

todas as pessoas e para todas as pessoas. Passa a ideia de 

que para o desenvolvimento sustentável atinja seu objetivo, 

a população deve compreender a ideia central de 

sustentabilidade e trabalhar junto em pró do objetivo 

central. 

Conforme Silva (1998 apud Silva, 2006) 

 

Identificar o conceito de 

sustentabilidade e o nível de 

participação que a população 

atribui ao desenvolvimento 

sustentável. 

6/7 

 

Mais do que simplesmente lançar produtos “verdes”, as 

empresas indicam que entenderam que a contribuição da 

sustentabilidade reside em detectar as necessidades e os 

desejos dos consumidores por produtos ecologicamente 

corretos e em assumir uma postura e tomada de decisões 

dirigida à satisfação dessas necessidades. Ottman (1994) 

 

Identificar a relação dos 

consumidores com os produtos 

“verdes”.  Como o fato do 

produto ser ecologicamente 

correto contribui para a sua 

compra. 

8 De acordo com a BRACELPA, no Brasil, no ano de 2011, 

45,5% de todo o papel que circulou no país foi reciclado. 

Denotando uma forte reutilização dessa matéria, o que 

impulsiona o mercado de reciclagem de papel no Brasil 

 

 

Identificar se os consumidores 

sabem da indústria de papel 

reciclado no Brasil. 

9/10 

 

A compreensão dos fatores que influenciam o 

comportamento de compra possibilita não só uma visão 

mais aprofundada da dinâmica da compra, mas também 

abre um leque de possibilidades de intervenções com o uso 

de estímulos de marketing. 

Pinheiro et al (2006) 

 

 

 

Identificar quais os fatores que 

afetam o comportamento de 

compra de produtos de higiene, 

com foco no papel higiênico. 

11 

 

Os papéis sanitários são denominados também de tissue, 

em razão de suas propriedades físicas. Vidal e Hora (2012) 

Perceber se os consumidores 

conhecem os papeis reciclado 

voltados para a higiene e a 

definição de papel tissue. 

12 A relação do comportamento do consumidor e a cultura é 

uma via de mão dupla. Ao passo que os produtos e serviços 

que sintonizam com as prioridades de uma cultura em um 

dado momento têm muito mais chances de serem aceitos 

pelos consumidores. Por outro lado, o estudo de novos 

produtos e inovações de design de produtos que uma 

cultura produz com sucesso proporciona um panorama dos 

ideais culturais dominantes naquele período. Solomon 

(2008) 

Identificar se o fato do papel 

higiênico tiver sua origem de 

papel reciclado pode alterar o 

comportamento dos 

consumidores que agregaram 

um sentimento de apreensão 

em relação à pureza do papel. 
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13 Fazer a análise dos critérios de avaliação adequados é tanto 

uma busca interna como uma busca externa de informação. 

Ao se tratar das alternativas adequadas liga-se a marca ou 

a possíveis lojas.  

Best, Hawkins e Mothersbaugh (2007) 
 

Identificar qual o conjunto 

percebido das marcas de papel 

higiênico mais lembrado pelos 

consumidores e identificar a 

relação dessas marcas com a 

qualidade e preço do produto. 

 
14 
                                                        
 

A tomada de decisão nominal é uma decisão habitual onde 

não envolve nenhuma decisão em si. Um problema é 

reconhecido, a busca interna fornece uma única solução 

preferida. As decisões podem ser com base na fidelidade à 

marca ou em compras repetidas. 

 Best, Hawkins e Mothersbaugh (2007) 

Identificar quais as fontes de 

informação que os 

consumidores obtêm para 

adquirir um papel higiênico 

reciclado. 

15 

 

 

O processamento de informação é uma série de atividades 

por meio das quais os estímulos são percebidos, 

transformados em informação e armazenados. Best, 

Hawkins e Mothersbaugh (2007) 
 

Identificar se com os 

consumidores passam pelo 

processo de informação para os 

produtos como o papel 

higiênico. E quais suas 

percepções a respeito do 

produto. 

16 

 

É possível notar quando se vai a algum supermercado que 

os consumidores abastecem seus carrinhos com produtos 

mais sofisticados. Magalhães (2014) 

Identificar se na compra de 

papel higiênico os 

consumidores estariam 

dispostos a pagar mais por um 

produto de origem reciclada. 

17 

 

Consumidores parecem demonstrar maior consciência 

sobre aquilo que estão levando para a casa. Empresas que 

adotam práticas de negócios éticas e sustentáveis tendem a 

conquistar os consumidores adeptos da chamada “prática 

verde”. Magalhães (2014) 

Identificar a consciência na 

aquisição de papel higiênico 

reciclado 

 

 

18 

 

 

Famílias com alto poder aquisitivo vão manter seus padrões 

de consumo, enquanto que as classes ascendentes tenderão 

a satisfazer seus desejos de consumo por produtos 

considerados de luxo em todos os setores da economia. 

Magalhães (2014) 

Identificar se no caso do papel 

higiênico existe uma busca pela 

qualidade independente da 

classe social e se no caso dos 

produtos reciclados há 

alteração nessas condutas. 
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APÊNDICE B - Questionário a ser aplicado para o desenvolvimento de monografia da UFC. 

 

1) Idade: _______________ 

2) Sexo 

           (  ) Masculino  (  ) Feminino 

3) Estado civil 

(  ) Solteiro 

(  ) Casado 

(  ) Divorciado 

(  ) Viúvo 

4) Renda individual 

(  ) De R$ 724,00 a R$ 2.172,00 (01 a 03 salários mínimos) 

(  ) De R$ 2.172,00 a R$ 3.620,00 (03 a 05 salários mínimos) 

(  ) De R$ 3.620,00 a R$ 10.860,00 (05 a 15 salários mínimos) 

(  ) Mais de R$ 10.860,00 (mais de 15 salários mínimos) 

5) Responda os itens a seguir marcando um X, sendo 1 concorda fortemente, 2 concorda 

parcialmente, 3 indiferente, 4 discorda parcialmente e 5 discorda fortemente, sobre sua relação 

com as seguintes afirmações:  

 
6) Os produtos “verdes” são considerados aqueles produtos ecologicamente corretos, que não 

agridem a natureza ou que tem na sua origem outros produtos que iam para o lixo, ou seja são 

reciclados. Você compra produtos verdes? 

(  ) sim 

(  ) não 

7) Qual a ideia que esses produtos lhe passam? 

(  ) produtos de qualidade superior 

(  ) produtos mais caros do que os produtos “comuns” 

(  ) produtos voltados para pessoas que buscam uma vida saudável 

(  ) produtos de “moda” temporária 

(  ) produtos sem benefícios pessoais 

(  ) outro ____________________________________________________ 

 

8) Você sabe da existência de fábricas de papel reciclado no Brasil? 

 (  ) desconheço   (  ) conheço, qual?__________________________________ 

9) Falando em produtos de higiene pessoal, quando você tem necessidade de comprar papel 

higiênico, quais as marcas que você compra/lembra? 

 

_________________________________________________________ 

1 2 3 4 5

1) Eu separo lixo para reciclagem

2) Eu compro produtos que não prejudicam a natureza

3) Eu evito o desperdício de água

4) Eu utilizo de outras formas um produto antes de joga-lo no lixo

5) Eu informo as pessoas sobre separar lixo para reciclagem
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10) Quais dos seguintes aspectos você leva em consideração quando compra papel higiênico? 

(  ) preço 

(  ) ser macio 

(  ) o número de folhas(simples ou dupla) 

(  ) embalagem ser bonita 

(  ) número de unidades por embalagem 

(  ) a propaganda do produto 

(  ) benefícios pessoais(ser de marca conhecida) 

(  ) ser cheiroso 

(  ) ser decorado 

(  ) outros ____________________________________ 

11) Você já ouviu falar nos papeis de higiene feitos a partir de papeis reciclados? 

(  ) sim  Faça P.13a 

(  ) não  Vá para P.13 

12) Conceito: O fabricante utiliza como matéria prima revistas, livros, papel utilizado em 

escritórios, que iriam para o lixo, para a fabricação de papel sanitário, como por exemplo o papel 

higiênico reciclado. É um papel com uma coloração um pouco mais escura, porém pode conter 

outras propriedades dos papeis higiênicos comum como o cheiro e o fato de ser decorado.  

12.a) Quais os pontos positivos você percebe/vê nesse tipo de papel?  

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

12.b) E quais os pontos negativos? 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

13) E papel higiênico reciclado, você conhece alguma marca? 

(  ) não 

(  ) sim qual? ___________________________________________ 

 

14)  Quais dos seguintes aspectos acredita que fariam com que as pessoas passassem a utilizar papel 

higiênico reciclado?  

(  ) opiniões de familiares ou amigos 

(  ) propagandas em revistas, outdoor ou panfletos 

(  ) ser branco como os outros 

(  ) ser um papel macio 

(  ) fazer propaganda explicando que é igual aos outros 

(  ) fazer propaganda dizendo que é reciclado 

(  ) nada faria com que as pessoas passassem a usar 

(  ) outros ________________________________________________ 

 

15) Você utilizaria papel higiênico proveniente de papel reciclado? 

(  ) não usaria  PERGUNTAR POR QUE E ENCERRAR A ENTREVISTA. 

POR QUE? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

(  ) talvez  CONTINUE 

(  ) usaria  CONTINUE 

 

16) Em relação ao preço, como você acredita que deveria ser... 

(  ) preço igual ao papel que compra atualmente 

(  ) mais caro que o papel que compra atualmente 

(  ) mais barato que o papel que compra atualmente 

 

17) Qual seu sentimento na aquisição de papel higiênico reciclado? Numere de 1 a 5 sendo uma 

ordem decrescente de afinidade. 

(  ) sentimento de solidariedade 

(  ) se sentir mais participativo à manutenção do meio ambiente 

(  ) sentimento de estar comprando um produto de uma qualidade inferior 

(  ) vergonha, pois não gostaria de oferece-lo aos meus convidados na minha casa 

(  ) sentimento de conscientização ambiental 

 

18) Na compra de um papel higiênico reciclado o que você busca?  

(  ) preço baixo 

(  ) qualidade superior  

(  ) embalagem  

(  ) benefícios pessoais 

(  ) incentivar o processo de reciclagem 

(  ) outros ______________________________________________ 

 

Muito obrigado! 

 

 


