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RESUMO 

 

Os atuais níveis e padrões de consumo têm sido apontados como comportamentos que  

comprometem a qualidade de vida. No entanto, consumir é uma atividade inerente à 

existência do ser humano. Diante desse cenário, torna-se indispensável transformar o 

consumo em uma atividade sustentável de forma que atenda às necessidades das atuais 

gerações sem comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras mantendo-se 

um equilíbrio com o ambiente natural, origem de recursos e destino de resíduos das práticas 

de consumo. As práticas de consumo recebem influências de variáveis que transcendem as 

características individuais e próprias de cada consumidor, como por exemplo, a influência de 

outras pessoas e do governo. Essa pesquisa objetiva analisar a percepção do consumidor sobre 

a influência de si próprio, de outras pessoas e do governo nas práticas de consumo sustentável. 

Foi realizado um levantamento quantitativo por meio da escala de consumo sustentável de 

Ribeiro e Veiga (2011) para mensurar as práticas de consumo do indivíduo residente em 

Fortaleza (CE), maior de 25 anos, que possui renda própria e com nível de escolaridade médio 

completo ou superior. Os resultados encontrados são congruentes com os estudos de Azjen 

(1991), Eden (1993) e Portilho (2008) e indicam que o consumidor tende a executar condutas 

comportamentais sustentáveis quando se auto atribui a responsabilidade por consumir 

sustentavelmente. As outras pessoas não foram percebidas pelos respondentes dessa pesquisa 

como influenciadores para a adoção e prática de condutas comportamentais sustentáveis, o 

que contraria a literatura (PORTILHO, 2008; STERN et al, 1999). Quanto à influência do 

governo, os resultados dessa pesquisa sugerem que quanto mais o indivíduo percebe a 

participação do governo no desempenho das práticas sustentáveis, mais ele próprio, indivíduo, 

se motiva para praticar as condutas de comportamento sustentável. 

 

Palavras-chave: Consumo. Sustentabilidade. Comportamento do Consumidor. Consumo 

Sustentável. 



 
 

ABSTRACT 

 

Current levels and patterns of consumption have been identified as behaviors that compromise 

quality of life. However, consuming is an activity inherent in the existence of the human 

being. Given this scenario, it becomes indispensable to transform consumption into a 

sustainable activity in a way that meets the needs of the current generations without 

compromising the satisfaction of the needs of future generations, maintaining a balance with 

the natural environment, origin of resources and destination of residues consumption practices. 

Consumption practices are influenced by variables that transcend individual and individual 

characteristics of each consumer, such as the influence of other people and government. This 

research aims at analyzing consumer perceptions about the influence of himself/herself, other 

people and government on sustainable consumption practices. A quantitative survey was 

carried out using the Ribeiro and Veiga´s sustainable consumption scale (2011) to measure the 

consumption practices of individuals residing in Fortaleza (CE), over 25 years of age, who 

have their own income and have a complete high school level or superior. The results are 

consistent with Azjen (1991), Eden (1993) and Portilho (2008) studies and indicate that the 

consumer tends to perform sustainable behavioral behaviors when he or she attributes to 

himself/herself the responsibility for consuming sustainably. The other people were not 

perceived by the respondents of this research as influencers for the adoption and practice of 

sustainable behavioral behaviors, contrary to the literature (PORTILHO, 2008; STERN et al., 

1999). As for government influence, the results of this research suggest that the more the 

individual perceives government participation in the performance of sustainable practices, the 

more he or she is motivated to practice behaviors of sustainable behavior. 

  

Keywords: Consumption. Sustainability. Consumer behavior. Sustainable consumption. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No início do século passado, vivia-se num contexto em que a produção não era 

capaz de atender, em termos quantitativos, à demanda por produtos e serviços sempre 

crescente em decorrência do aumento de renda e do estímulo à acumulação de bens materiais. 

Percebendo essa oportunidade, a indústria, por sua vez, tratou de aumentar ainda mais a 

produção visando crescimento de vendas e lucros, acompanhando assim a lógica da economia 

capitalista. Com o tempo, a oferta superou a demanda e os consumidores passaram a ter a 

opção de escolha entre diversas marcas e modelos. Trata-se da passagem da economia de um 

contexto em que era impulsionada pela oferta da produção para um contexto em que passa a 

ser impulsionada pela demanda do mercado (BLACKWELL; ENGEL; MINIARD, 2005; 

LIPOVETSKY, 2007), ou, nas palavras de Bauman (2008) evolui-se da sociedade de 

produtores para a sociedade de consumidores. 

Nessa ocasião, o comportamento de compra passa a envolver outros aspectos, 

além da simples satisfação de uma necessidade e da disponibilidade de recursos financeiros 

para empreender a aquisição e o consumo de bens e serviços.  

Segundo Graeber (2011), algumas das primeiras linhas de pesquisa sobre o 

comportamento do consumidor tratavam o consumo como fonte de lucro e solução de 

problemas sociais seguindo o viés marxista de política econômica. Assim, os estudos 

buscavam entender o comportamento do consumidor com o objetivo de descobrir como 

influenciá-lo a aumentar ainda mais os níveis de consumo.  

Percebeu-se a necessidade de compreender as motivações e circunstâncias que 

levam os consumidores a preferir uma ou outra marca, e então, perspectivas comportamentais 

e psicológicas passaram a compor o conteúdo e a metodologia das pesquisas sobre o 

comportamento do consumidor (BLACKWELL; ENGEL; MINIARD, 2005).   

Compreender as necessidades dos consumidores, por sua vez, requer o 

entendimento da personalidade, dos valores e crenças dos indivíduos, assim como da cultura e 

de outras variáveis que interferem nas práticas diárias, conferindo-lhes significado e 

construindo a identidade das pessoas (GRAEBER, 2011; CRAIG; DOUGLAS, 2006). 

Após várias pesquisas comportamentais direcionadas à compreensão da 

personalidade, dos valores e crenças individuais que formam a atitude, que, por sua vez, 

materializa-se por meio da execução do comportamento, os estudiosos depararam-se com uma 

lacuna entre o discurso, que retratava a intenção de agir, e o comportamento efetivamente 
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desempenhado. Constatou-se que nem sempre o comportamento executado coincidia com o 

conjunto de valores e crenças, no qual os indivíduos afirmavam que pautavam suas decisões e 

a condução de suas ações (ABELSON, 1972; AJZEN, 1991; BARR; GILG, 2006; ENGLIS; 

PHILLIPS, 2013; ROAZZI et al., 2014). 

De fato, valores e crenças não podem conduzir de uma forma simples as atitudes 

comportamentais porque há outros agentes de influência social, incluindo pessoas conhecidas, 

meios de comunicação e movimentos sociais, que podem influenciar a atenção dos indivíduos 

de modo a afetar as maneiras que eles constroem as suas preferências e, assim, interferir em 

suas opiniões e ações (STERN; DIETZ, 1994). 

Somente no final dos anos 1970, as publicações científicas sobre o 

comportamento do consumidor começaram a arguir a importância do contexto social em que 

as atividades de consumo são executadas. Constatou-se a existência de variáveis externas que 

influenciam os comportamentos e as decisões de compra dos indivíduos. Os pesquisadores 

passaram, então, a considerar em seus estudos o contexto sociocultural e a estrutura que 

circundam o consumidor (GRAEBER, 2011; CEGLIA; LIMA; LEOCÁDIO, 2015).  

O contexto sociocultural contempla a sociedade que, por meio da interferência de 

terceiros como a família, os amigos, os grupos de referência e até mesmo o mercado, 

materializado na indústria e nas atividades de marketing, dentre outras, exerce forte influência 

sobre o comportamento do consumidor individual (BLACKWELL; ENGEL; MINIARD, 

2005; THEOTOKIS; MANGANARU, 2015; HAWKINS et al., 2007; SOLOMON, 2008). 

Lipovetsky (2007) e Bauman (2008) concordam que a sociedade influencia a 

forma de consumir das pessoas que a compõem a partir das regras que são determinadas para 

a boa convivência em grupo. E o homem, como um ser social, orienta seu consumo de forma 

a seguir essas regras com o objetivo de ser aceito, ou não, nessa sociedade. Nesse sentido, o 

consumo passa a ser um caminho para a expressão da identidade pessoal do indivíduo, por 

meio do qual, ele apresenta para a sociedade sua personalidade, seu auto-conceito, suas 

preferências, seus gostos e suas necessidades. 

A literatura sobre comportamento do consumidor evidencia que os consumidores 

compram produtos e marcas que acreditam que possuem uma imagem simbólica similar ou 

complementar à sua auto-imagem com o objetivo de alcançar uma congruência de imagem. 

Assim, o consumo de produtos, marcas e serviços ocorre não só pelo que ele oferece em 

termos de utilidade, mas também pelo que eles significam (LEVY, 1959; HOSANY; 

MARTIN, 2012).  
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A influência que as consequências das práticas de consumo exercem sobre a 

economia por meio de comportamentos de consumo coletivos também faz com que a 

atividade de consumir se configure como um processo social e cultural por intermédio do qual 

as pessoas expressam sua identidade e estabelecem seu lugar na sociedade (BELZ; PEATTIE, 

2010).  

As atividades de consumo também são influenciadas pelo Estado que, enquanto 

regulador da sociedade e, por vezes, provedor da estrutura para conferir bem estar social a 

todos os seus cidadãos, faz uso de mecanismos como leis e estruturas que ora limitam, ora 

incentivam o consumo como forma de atender às necessidades políticas, econômicas, sociais 

e ambientais de sua população (EDEN, 1993; FUCHS; LOREK, 2005; DOBSON, 2007).  

A par dessas influências que interferem nas decisões de consumo, Belz e Peattie 

(2010) argumentam que existe uma forte tendência para se pensar essa atividade como o 

resultado da satisfação de necessidades e desejos individuais. Segundo os autores, práticas 

como alimentação, ou aquecimento dos ambientes, ou viagens a trabalho ou a lazer, parecem 

não dizer respeito a mais ninguém que não ao próprio indivíduo envolvido na execução de 

uma dessas atividades. No entanto, as consequências coletivas de decisões de consumo como 

essas e da forma como são satisfeitas as necessidades individuais são a principal causa de 

problemas ambientais que ameaçam a qualidade de vida de pessoas, países e outras espécies 

de seres vivos (BELZ; PEATTIE, 2010). 

Assim, as consequências do consumo também passaram a ser foco de atenção nas 

pesquisas sobre o assunto, ocasião em que se percebeu que tais consequências podiam ser 

boas ou ruins para o indivíduo e para a sociedade como um todo. Como uma boa 

consequência para o indivíduo cita-se a sensação de prazer, felicidade ou segurança que o ato 

de consumir pode lhe proporcionar (LIPOVETSKY, 2007; BELZ; PEATTIE, 2010). Para a 

sociedade, num contexto mais macro, o consumo é considerado a mola propulsora do 

desenvolvimento econômico e social, significando aumento de renda, emprego e melhores 

condições de vida para a população (OLIVEIRA, 2008). 

 Contudo, alguns estudos sobre o consumo tem relacionado essa atividade com o 

desgaste ambiental decorrente da exploração dos recursos naturais utilizados na produção de 

bens e serviços para satisfazer as necessidades dos consumidores e com a desigualdade social 

decorrente da acumulação de riqueza e da exploração de mão de obra (OLIVEIRA; 2008). 

Corroborando com essa linha de pensamento, Jackson (2004) acrescenta que a 

relação entre consumo material e bem-estar, por vezes, chega a ser conflituosa, uma vez que o 
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crescimento do consumo não considera o aumento da desigualdade, a elevação do nível de 

endividamento e a queda do investimento social, o que o leva a afirmar que não só o 

progresso econômico convencional prejudica o meio ambiente, como também, ele mesmo não 

atende às necessidades humanas de forma satisfatória. 

Essas considerações levam especialistas a considerarem os atuais níveis de 

consumo insustentáveis, portanto, muito se discute sobre como e de quem é a 

responsabilidade por reverter esse quadro e torná-lo mais sustentável (EDEN, 1993; 

GRENNING et al., 2000; JACKSON, 2004; FUCHS; LOREK, 2005; FRAJ; MARTINEZ, 

2007; MOISANDER, 2007; CONNOLLY; PROTHERO, 2008; MONT; PLEPYS, 2008; 

OLIVEIRA, 2008; FEDRIGO; HONTELEZ, 2010).  

O desenvolvimento sustentável em si, conforme elucidado por Barbieri e 

Cajazeira (2012), já exige a participação de todas as nações, governos em todas as instâncias e 

sociedade civil de forma globalizada. Autores como Stern et al. (1999) e Kolandai-Matchett 

(2009) acrescentam ainda que o sucesso dos movimentos ambientalistas depende tanto de 

pessoas altamente comprometidas com os objetivos desses movimentos, como do 

engajamento menos compromissado, porém, não menos importante, de outros indivíduos que 

contribuem aceitando e apoiando as políticas públicas e mudando seus comportamentos e 

atitudes. 

Com o consumo não poderia ser diferente, pois trata-se de uma atividade que é 

influenciada por diversas variáveis sociais, estruturais e psicológicas, tornando imprescindível 

a participação de toda a sociedade e o envolvimento do consumidor individual, do Estado e da 

indústria na tarefa de mudar os padrões e níveis de consumo a fim de conferir maior 

sustentabilidade à maneira de consumir da atualidade. 

Assim, uma das contribuições dessa pesquisa para a teoria é o preenchimento da 

lacuna que reúne, na mesma discussão, os três construtos relativos à influência do governo, de 

outras pessoas e de si próprio sobre o desempenho de condutas de comportamento sustentável 

do indivíduo. Dessa forma, esse trabalho pode servir de referência para decisões que possam 

ser tomadas em relação a políticas públicas com foco em condutas comportamentais 

sustentáveis. 
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1.1 Problema de pesquisa 

  

Considerando-se que os atuais padrões de consumo são tidos como  

insustentáveis por alguns especialistas, o que exige um redirecionamento do comportamento 

de consumo das pessoas a fim de tornar essa atividade mais sustentável (FUCHS; LOREK, 

2005; KRAUSE, 2009; FEDRIGO; HONTELEZ, 2010); considerando que o ato de consumir 

é influenciado por diversas variáveis relativas a diferenças individuais dos consumidores e a 

aspectos ambientais que envolvem a estrutura física e cultural onde ocorre o consumo 

(STERN; DIETZ, 1994; BLACKWELL; ENGEL; MINIARD, 2005; CRAIG; DOUGLAS, 

2006; FUCHS; LOREK, 2005; DOBSON, 2007; GRAEBER, 2011); e, por fim, considerando 

que há muitas discussões sobre como e de quem é a responsabilidade por reduzir os efeitos 

nocivos decorrentes das atividades de consumo, emerge o seguinte questionamento de 

pesquisa: qual a percepção do indivíduo sobre a sua própria responsabilidade, de outras 

pessoas e do governo no desempenho de práticas de consumo sustentável? 

 

1.2 Objetivos 

 

Para tentar responder a esse questionamento, foi definido como objetivo geral 

dessa pesquisa: analisar a percepção do consumidor sobre a influência de sua própria 

responsabilidade, de outras pessoas e do governo no desempenho de práticas de consumo 

sustentável. 

Propõem-se, então, os seguintes objetivos específicos a fim de elucidar o 

questionamento geral proposto: 

(i)  avaliar as práticas de consumo do indivíduo;   

(ii)  identificar perfis de consumidores sustentáveis; e, 

(iii)  identificar a percepção do indivíduo sobre a relação entre a influência da 

participação de si próprio e as práticas de consumo sustentável; 

(iv) identificar a percepção do indivíduo sobre a relação entre a influência da 

participação de outras pessoas e as práticas de consumo sustentável; 

(v)  identificar a percepção do indivíduo sobre a relação entre a influência da 

participação do governo e as práticas de consumo sustentável. 
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1.3 Justificativa  

 

Embora seja consensual, nas discussões políticas, econômicas, científicas e sociais, 

a urgente necessidade de tornar o consumo mais sustentável, a responsabilidade por essa 

missão ainda não está clara. Dietz, Rosa e York (2007) argumentam que a causa dos 

problemas ambientais é atribuída à intervenção humana na natureza, o que pode ser 

evidenciado por meio de dois indicadores sempre presentes nos estudos que avaliam a pegada 

ecológica: o tamanho da população e seu consumo. 

Entretanto, embora essas sejam as variáveis avaliadas com maior frequência nos 

estudos acerca dos impactos ambientais, elas não são as únicas. Da Silva (2014) chama a 

atenção para a importância de serem consideradas variáveis (valores, cultura e instituições) 

como causas dos referidos impactos. Dessa forma, tanto os indivíduos, quanto o Estado, as 

organizações e os movimentos ambientalistas devem repensar seus comportamentos e as 

maneiras de influenciar os atuais níveis e padrões de consumo e produção (DA SILVA, 2014). 

Há na literatura autores que defendem que a responsabilidade de tornar as 

atividades de consumo mais sustentáveis deve ser atribuída ao consumidor individual no 

momento em que exerce seu poder de escolha sobre o que comprar e em que quantidade 

(JACKSON, 2004; FRAJ; MARTINEZ, 2007).  

Corroborando com esse argumento, Fuchs e Lorek (2005) destacam que muitos 

estudiosos postulam a existência da soberania do consumidor no mercado global, uma visão 

que implica que ele é o único que determina padrões e níveis de produção e consumo. Assim, 

promover mudanças nos padrões e níveis de consumo torna-se uma tarefa muito mais fácil 

com o apoio dos consumidores. 

Ademais, em decorrência da efetiva participação dos consumidores durante as 

fases de utilização, manutenção e descarte do processo de consumo, o seu comportamento irá 

influenciar fortemente o desempenho da sustentabilidade ao longo do ciclo de vida dos bens e 

serviços (BELZ; PEATTIE, 2010). 

Além dessa linha de pensamento, que remete a responsabilidade por tornar o 

consumo mais sustentável ao consumidor individual, há autores que argumentam que o 

consumidor sozinho não tem capacidade de promover a sustentabilidade na escala necessária 

para salvar o planeta, pois a cultura, a infraestrutura e algumas circunstâncias políticas e 

econômicas limitam-lhe as decisões, tornando evidente a necessidade de estimular 
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comportamentos mais coletivos e sociais voltados para o consumo sustentável (MOISANDER, 

2007).  

Moisander (2007) levanta outro questionamento quanto à complexidade das 

motivações e práticas sustentáveis, bem como, à perplexidade das informações sobre o 

assunto, o que leva os consumidores a terem diferentes percepções do que seja 

comportamento de consumo sustentável. Além disso, a autora observa que existem muitos 

conflitos decorrentes das incompatibilidades entre os interesses individuais e coletivos.  

Sanne (2002) corrobora com a discussão acrescentando que os debates sobre 

consumo sustentável devem incluir o conhecimento de fatores estruturais que impactam no 

comportamento do consumidor individual, como o poder político para intervir no mercado. 

Nesse contexto, o Estado desempenha papel fundamental, pois, enquanto gestor 

dos interesses sociais e guardião do patrimônio público, inclusive o capital ambiental 

(BUTZKE; PONTALTI, 2014), dispõe de instrumentos como leis e estruturas que podem 

limitar ou proibir, facilitar ou estimular determinadas condutas que podem direcionar o 

consumo para maior sustentabilidade (FUCHS; LOREK, 2005; DOBSON, 2007). A 

responsabilidade do governo para a proteção ambiental é percebida por estar ancorada na 

legislação para impor mudanças de comportamento que dificilmente serão feitas de forma 

voluntária, por exemplo, reduzindo o uso do carro. Tais movimentos legislativos forçam 

mudanças comportamentais, transformando restrições e responsabilidade em uma exigência 

legal (EDEN, 1993).  

Thogersen e Olander (2002) contribuem com a discussão afirmando que uma 

mudança na estrutura, nas condições e nas oportunidades de se desempenhar determinado 

comportamento sustentável (ou não) contribuem para a mudança comportamental dos 

indivíduos que, a longo prazo, pode se configurar numa mudança de hábito e até mesmo de 

valores. 

Além da influência estatal, a sociedade em que os indivíduos estão inseridos 

também se constitui numa variável que interfere nas decisões particulares de consumo a partir 

dos valores, costumes, tradições culturais e normas sociais que moldam os comportamentos 

de seus membros (PHILLIPS, 1997; JACKSON, 2004). Assim, da mesma forma que o 

comportamento humano costuma ser socialmente construído, as práticas de consumo 

sustentável também devem ser consideradas uma conduta social, ou seja, um tipo específico 

de consciência social que envolve preocupações ambientalistas (MOISANDER, 2007).  
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Considerando as influências do Estado e da sociedade, juntamente com a 

complexidade das motivações e práticas sustentáveis, bem como a perplexidade das 

informações sobre o assunto, Moisander (2007) apoia-se na teoria do comportamento do 

consumidor para estimular a discussão sobre os papéis e as responsabilidades dos 

consumidores como tomadores de decisões individuais e intervenientes no mercado, na busca 

coletiva pelo desenvolvimento sustentável.  

Silva (2012, p. 228) acrescenta ser necessário o desenvolvimento de estudos 

voltados a aprofundar e clarificar as atribuições de cada um dos atores envolvidos no processo 

de tornar a atividade de consumo mais sustentável. O autor sugere ainda que tais estudos 

sejam desenvolvidos por meio da investigação de “como cada um dos atores sociais podem 

ser visualizados e podem contribuir com a perspectiva de consumo sustentável”. 

Diante dessas considerações apresentam-se como pressupostos para a presente 

pesquisa que, quando se trata de incorporar aspectos sustentáveis às atividades de consumo, a 

sociedade, o governo e o consumidor individual são co-responsáveis influenciando a forma de 

consumir e essa influência interfere nos atuais níveis de consumo.  

Na tentativa de entender, explicar e predizer como as pessoas decidem e, 

efetivamente, realizam suas compras, bem como, identificar as variáveis e o contexto, e a 

forma que influenciam todo o processo de consumo individual, as pesquisas sobre o 

comportamento do consumidor apresentam modelos teóricos com o objetivo de sinalizarem-

se as preferências e as posturas comportamentais. Muitos dos quais têm sido adaptados para 

tentar explicar as motivações que conduzem os consumidores a incorporarem as questões de 

sustentabilidade em suas atividades de consumo.  

Em meio a uma gama de modelos desenvolvidos para prever a ação ambiental, 

autores como Armitage e Christian (2003) e Barr e Gilg (2006) apontam a proposta da Teoria 

do Comportamento Planejado, desenvolvido por Ajzen (1991) a partir da Teoria da Ação 

Racional de Fischbein e Ajzen (1975), como sendo de longe o exemplo mais significativo e 

mais eficaz de predição do comportamento humano. 

 Barr e Gilg (2006) expõem ainda que as motivações pessoais para agir 

evidentemente interagem com as crenças que um indivíduo tem com relação ao resultado final 

do seu comportamento. Além disso, os autores alegam que há indícios de que indivíduos que 

acreditam que a responsabilidade por problemas ambientais incumbe aos próprios são mais 

propensos a envolverem-se em práticas sustentáveis, assim como, segundo Owen, Videras e 



21 
 

Wu (2011), priorizam engajar-se em atividades que acreditam ser mais eficazes em prol da 

sustentabilidade. 

Jackson e Michaelis (2003) elucidam que compreender as várias culturas de 

consumo e os valores, as visões de mundo e narrativas que lhes estão subjacentes seria muito 

útil para o desenvolvimento de uma estratégia eficaz para o consumo e produção sustentáveis. 

Segundo os autores, os grupos de consumidores diferem em suas concepções de 

desenvolvimento sustentável, no papel desempenhado pelo consumo em suas vidas, e nos 

fatores contextuais que influenciam as suas escolhas. Há grupos que respondem melhor aos 

incentivos de mercado, outros à informação e às oportunidades para o engajamento ativista, e 

outros ainda são menos susceptíveis de mudar os seus hábitos de forma voluntária, a menos 

que forçados pela regulamentação. 

Assim, pressupõe-se que entender a percepção do indivíduo acerca da influência 

de outras pessoas, do governo e de si próprio sobre os aspectos sustentáveis do 

comportamento de consumo pode clarear o caminho para tornar as atividades de consumo 

mais sustentáveis, uma vez que os modelos de predição do comportamento humano 

presumem que as decisões de consumo do indivíduo são influenciadas por diversas variáveis 

internas e externas, e que alterar os padrões e níveis de consumo da atualidade a fim de torná-

lo mais sustentável somente será possível mediante a compreensão dessas variáveis que atuam 

como motivadoras do comportamento.  

Espera-se ainda que a elucidação da percepção do consumidor individual sobre a 

influência da participação de outras pessoas, do governo e de si próprio no desempenho das 

condutas comportamentais que envolvem as atividades de consumo sensibilize e oriente cada 

um desses atores para que adotem as posturas mais adequadas e necessárias à implementação 

de padrões de consumo mais sustentáveis. 

Para tanto, propõe-se uma revisão da literatura acerca de aspectos relevantes que 

permeiam as discussões em torno das atividades de consumo e dos modelos de predição do 

comportamento do consumidor.  

Em seguida, serão abordadas as discussões em torno da sustentabilidade, para 

então ser debatida a incorporação desse conceito aos atuais padrões e níveis de consumo, a 

fim de analisar a percepção do consumidor sobre a influência da sociedade, do governo e de si 

próprio sobre os atuais padrões e níveis de consumo.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Consumo 

 

Segundo Graeber (2011), a maioria dos estudiosos que escrevem sobre consumo 

quase nunca apresentam uma definição para o termo, o que é atribuído à extraordinária 

amplitude do conceito.  

O consumo tem sido tratado por diversos estudiosos como uma atividade 

intrínseca à presença e à subsistência humana sobre a terra, uma vez que as atividades de 

consumo fazem parte, direta ou indiretamente, da própria existência humana compartilhada 

com todos os outros seres vivos. Assim, não há como o indivíduo sobreviver sem consumir. 

Nesse sentido, Bauman (2008) entende que consumir é uma característica e uma ocupação 

peculiar dos seres humanos enquanto indivíduos. 

Corroborando com essa ideia, Oliveira (2014, p. 40) afirma que “o ato de 

consumir é essencial à existência humana e está presente desde os primórdios em toda e 

qualquer sociedade”. Estudiosos como Barbosa e Campbell (2006) e Barbosa (2010) reforçam 

esse ponto de vista afirmando que o ser humano até pode viver sem produzir, porém, não 

sobrevive sem consumir, pois, a satisfação das necessidades humanas, desde as mais básicas 

até as mais fúteis, depende de alguma forma de consumo.  

Autores como Portilho (2005) e Jackson (2006) acrescentam que o consumo 

evidencia o conceito multifacetado que caracteriza a dinâmica econômica e social das 

sociedades capitalistas modernas, uma vez que tal atividade: (i) compõe um processo 

econômico complexo que proporciona bem-estar individual e coletivo mediante o consumo de 

bens e serviços; (ii) assume um significado simbólico assim como ocorre em um fenômeno 

cultural, por meio do qual moldam diferenças e semelhanças entre pessoas e grupos sociais; 

(iii) além de ser um meio de satisfazer as necessidades humanas (PORTILHO, 2005; 

JACKSON, 2006).  

Corroborando com essa ideia de que o consumo contém várias facetas, múltiplas 

aparências, características ou atributos, Silva (2012) lembra que autores como Slater (2002) e 

McCracken (2003) defendem que o caráter utilitário e valor comercial do conceito de 

consumo, mais especificamente dos bens de consumo, são superados por uma significação 

decorrente dos aspectos culturais da sociedade, denominando-se a cultura de consumo com 

pretensões e alcance globais. 
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Ratificando essa linha de pensamento, Portilho (2008, p. 2) elucida tratar-se de um 

conceito bastante complexo que pode assumir diferentes funções e usos sociais, dentre os 

quais a autora menciona a “reprodução material e simbólica, construção, fortalecimento e 

marcação de identidades, distinção social, comunicação, pertencimento, cidadania e 

sociabilidade”. Acrescente-se a esse rol, ainda segundo Portilho (2008, p. 2), a “participação 

na esfera pública e a ação política” por meio do envolvimento e da prática de atividades de 

consumo responsável. 

Graeber (2011, p. 491) apresenta, então, a definição mais comum para o termo 

“consumo” utilizada academicamente de que se trata de “qualquer atividade que envolva 

compra, uso ou desfrute de qualquer produto manufaturado ou agrícola para qualquer 

propósito que não seja a produção ou troca por novas commodities”.    

Nas ciências econômicas, seara na qual as atividades de consumo começaram a 

ser pesquisadas, o ato de consumir é definido como uma escolha individual entre tantas 

opções diferentes de agir para otimizar os próprios benefícios, e apresentam-se diversas 

explicações para a maneira como é conduzida essa escolha. Assim, tais pesquisas limitavam-

se a tentar explicar a relação do consumo com outras atividades como produção e distribuição 

e o contexto em que tais atividades se desenvolviam. Os pesquisadores despertaram então 

para a necessidade de conhecer quem consumia e assim, surgiu o interesse sobre o 

comportamento dos indivíduos que decidiam o que, quando e em que quantidade comprar 

(BLACKWELL; ENGEL; MINIARD, 2005). 

Os primeiros estudos sobre o comportamento dos consumidores datam da década 

de 1960 e têm como objetivo tentar entender o que os motiva a comprar, como o processo de 

decisão se desenvolve até a escolha final do bem ou serviço a ser adquirido, quais os fatores 

que interferem nesse processo e, se possível influenciá-lo, como fazê-lo (BLACKWELL; 

ENGEL; MINIARD, 2005).  

Muitas teorias se desenvolveram desde então apontando para variáveis que 

influenciam o ato de comprar, como as variáveis psicológicas, comportamentais, sociais, 

demográficas, econômicas, estruturais, dentre outras. 

Os estudiosos do comportamento do consumidor, acostumados a desenvolver 

pesquisas baseadas nas ciências econômicas, com o objetivo de descobrir como aumentar as 

vendas e consequentemente os lucros dos produtores/fornecedores, começaram a incluir entre 

suas questões de pesquisa aspectos como preferência por marca, capacidade cognitiva, canais 
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de distribuição e comunicação, escassez de recursos naturais/matérias-prima (BLACKWELL; 

ENGEL; MINIARD, 2005).  

Esses novos questionamentos passaram a exigir a combinação de diversos 

conhecimentos na busca pela compreensão de como as pessoas se comportam ao decidirem 

sobre o que, como e quanto consumir, caracterizando essa área de pesquisa como uma área 

multidisciplinar que envolve, além das ciências econômicas, ciências diversas como a 

antropologia, a sociologia e a psicologia (BLACKWELL; ENGEL; MINIARD, 2005). Assim, 

já na década seguinte, os estudiosos passaram a incluir entre seus interesses de pesquisa a 

identificação e a análise das atitudes, dos valores e dos comportamentos dos consumidores, 

bem como, descobrir formas de manipulá-los (RIBEIRO; VEIGA, 2011). 

O foco inicial das pesquisas sobre comportamento do consumidor eram as 

variáveis inerentes ao indivíduo que decidia a compra. Autores como Blackwell, Engel e 

Miniard (2005), por exemplo, elencam entre essas variáveis os recursos disponíveis, desde os 

recursos financeiros, até os recursos de tempo, conhecimento e envolvimento com o item a ser 

comprado ou consumido. Esses autores destacam também que a análise das atitudes do 

consumidor pode contribuir para diagnosticar e predizer comportamentos, auxiliando o 

planejamento da produção, do fornecimento de bens e serviços e, por vezes, até de inovações.  

A literatura inclui ainda como variáveis individuais, que influenciam a decisão de 

consumo, a motivação, decorrente da identificação da necessidade de aquisição de 

determinado item e do envolvimento com a compra; o auto-conceito, que se refere ao “eu 

real” (a forma como o indivíduo se vê), ao “eu ideal” (a forma como gostaria de ser), ao “eu 

estendido” (a pessoa é o que ela possui) e ao “eu em contexto” (a pessoa é diferente de uma 

situação para outra); a personalidade, que é definida como respostas consistentes que são 

conferidas aos estímulos ambientais; os valores, que são os fins, os objetivos, as metas a 

serem alcançados a partir do desempenho comportamental; e, o estilo de vida, que são os 

padrões nos quais as pessoas vivem e gastam tempo e dinheiro (BLACKWELL; ENGEL; 

MINIARD, 2005; HAWKINS et al., 2007; SOLOMON, 2008). 

Nas ciências econômicas, o modelo de comportamento do consumidor baseia-se 

no modelo do ator racional que retrata os consumidores como os tomadores de decisão 

autônomos, racionais e deliberativos, que escolhem comportamentos cujos resultados 

maximizem o benefício, a satisfação ou a utilidade individual de acordo com as suas 

preferências pessoais (JACKSON, 2005). 
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Por outro lado, a psicologia social, segundo Jackson (2005), tem adotado modelos 

atitude-comportamento que explicam o envolvimento de um indivíduo em um comportamento 

como resultante da sua avaliação do comportamento em questão, e/ou crenças sobre idéias 

relacionadas, tais como o meio ambiente. Esses modelos, no entanto, revelam que há um 

deficit entre atitude e execução do comportamento. Para solucionar essa lacuna, surgiram 

modelos que propõem acrescentar a variável intenção como mediadora entre atitudes e 

comportamentos. 

Nesse sentido, a Teoria da Ação Racional de Fishbein e Azjen (1977) descreve 

crenças e atitudes individuais como antecedentes ao comportamento. No entanto, em 

aplicações desta teoria, crenças e atitudes são tipicamente representadas como variáveis 

estáticas e, como no modelo do ator racional, socialmente isoladas de outros consumidores 

(SPAARGAREN; VAN VLIET, 2000).  

Para Spaargaren e Van Vliet (2000), o comportamento individual e as suas razões 

subjacentes, interesses e motivações, deve ser estudado no contexto das práticas sociais 

situadas no tempo e no espaço e compartilhados com outras pessoas. Crenças, normas e 

valores a respeito de ação, portanto, devem ser analisados como as regras que pertencem a 

prática social específica que é compartilhada com os outros. Assim, o poder (relativo) do ator 

para mudar o curso de ação é específico para um determinado contexto também, dependendo 

dos recursos que estão implícitos na reprodução das práticas sociais.  

Azjen (1991) propôs então a Teoria do Comportamento Planejado que passou a 

incluir a influência de valores e outros conceitos sociais, como por exemplo as normas. Ainda 

assim, o consumidor individual continua a ser a unidade de análise, e até mesmo a teoria do 

comportamento planejado oferece pouca explicação das origens e dinâmica de atitudes e 

valores desses indivíduos ou das normas sociais a que devam obedecer (AXSEN; KURANI, 

2012).  

Contrário ao foco no indivíduo, modelos sociais do comportamento representam 

explicitamente a inserção social do comportamento do consumidor e sua tomada de decisão 

(JACKSON, 2005).  O comportamento do consumidor é visto como sendo tanto uma 

manifestação, como uma reflexão das relações e obrigações sociais, que exigem o 

envolvimento dos indivíduos em comportamentos que os identifiquem como integrantes do 

grupo social ao qual pertencem, por exemplo, família, lar, comunidade, local de trabalho, ou 

outra rede social (PEATTIE, 2010).  
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O interacionismo simbólico, por exemplo, fundamenta-se em três premissas 

básicas que descrevem em primeiro lugar como os consumidores atribuem significado a 

objetos e comportamentos, em segundo lugar como a interação social do indivíduo com outras 

pessoas faz surgir esses significados e, por fim, como tais significados são testados, 

manipulados e modificados dentro e entre diferentes grupos sociais ao longo do tempo por 

meio de um um processo interpretativo usado pela pessoa que tem que lidar com os objetos e 

os comportamentos diante das situações e contextos (BLUMER, 1969). 

Axsen e Kurani (2012) corroboram com Spaargaren e Van Vliet (2000) ao 

mencionarem a abordagem da teoria da estruturação de Anthony Giddens que postula um 

relacionamento contínuo e interativo entre o comportamento individual e o contexto social e 

institucional (estrutura) onde esse comportamento é executado. Os autores reforçam que as 

preferências, atitudes e valores de um indivíduo não são representados como existentes em 

um vácuo social, mas sim em um contexto social que em si é influenciado pelos 

comportamentos e interações de seus membros. 

Após essas considerações sobre as diferentes abordagens que tentam compreender 

as variáveis que influenciam o comportamento dos consumidores, serão traçados breves 

comentários de alguns modelos desenvolvidos a fim de facilitar a compreensão de como as 

pessoas decidem sobre suas necessidades de consumo. 

Os estudiosos Blackwell, Engel e Miniard (2005) desenvolveram um modelo 

abrangente que integra diversas variáveis que influenciam o comportamento do consumidor 

ao longo do processo de decisão de compra. Tal modelo divide o processo de decisão de 

compra em sete estágios: “reconhecimento da necessidade, busca de informação, avaliação de 

alternativa pré-compra, compra, consumo, avaliação de alternativa pós-compra, 

despojamento” (BLACKWELL; ENGEL; MINIARD, 2005, p. 92), conforme Figura 1 

apresentada a seguir. 
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Figura 1 – Estágios do Processo de Decisão de Compra de Blackwell, Engel e Miniard 

 
Fonte: Blackwell, Engel e Miniard (2005, p. 86) 

 

Os autores evidenciam ainda que o referido modelo recebe influências de 

variáveis que moldam a tomada de decisão e classificam-nas em três categorias:  

(1) diferenças individuais, que abrangem: os recursos do consumidor (como 

disponibilidade de tempo, dinheiro e capacidades de recepção e processamento de 

informação); o conhecimento (como por exemplo, a informação armazenada na memória); as 

atitudes (representam a avaliação geral de uma alternativa e exercem um papel diretivo na 

escolha futura); a motivação (decorrente da ativação de um comportamento direcionado a 

uma meta); e, a personalidade, os valores e o estilo de vida (compõem a conhecida pesquisa 

psicográfica e contemplam os traços, valores, crenças e padrões de comportamento 

característicos de um determinado segmento de mercado);  

(2) influências ambientais, como a cultura (referente à compreensão dos valores, 

ideias, artefatos e outros símbolos significativos que auxiliam na comunicação, interpretação e 

avaliação dos indivíduos e deve ser estudada sobre a perspectiva global e étnica); a classe 

social (referente a status socioeconômico); a influência pessoal (relativa à forma como os 

indivíduos respondem às pressões percebidas como exigência de conformidade às normas e 

atendimento das expectativas de terceiros, e também relativa a modelos de comportamentos 
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considerados adequados ou bem sucedidos para a satisfação de determinada necessidade); 

família (unidade primária da tomada de decisão, marcada por cooperação e conflito); e, 

situação (decorrente de mudanças e situações que podem ou não ser previstas e controladas). 

(3) processos psicológicos, como informação em processamento (referente a 

forma como as pessoas reagem à informação envolvida no processo de comunicação); 

aprendizagem (trata da capacidade de mudança do conhecimento e do comportamento por 

meio da experiência); e, mudança de atitude e comportamento (relativa a influências 

psicológicas básicas). 

Além das variáveis que influenciam as etapas do processo de decisão de compra, 

essas etapas podem variar de uma situação para outra em decorrência do grau de 

complexidade da compra, que distribui-se numa escala contínua variando de alta a baixa 

(BLACKWELL; ENGEL; MINIARD, 2005).  

Blackwell, Engel e Miniard (2005) alertam ainda que há fatores determinantes que 

podem variar o comportamento decisório de compra, como por exemplo, o nível de 

diferenciação das alternativas disponíveis; a presença ou ausência de pressões quanto à 

disponibilidade de tempo e recursos para buscar e avaliar opções; o grau de envolvimento do 

consumidor com o item a ser comprado, em termos de relevância no contexto de motivações e 

necessidades reconhecidas como importantes. 

Percebe-se pelo modelo de Blackwell, Engel e Miniard (2005) que predizer o 

comportamento de consumo não é tarefa fácil. Moldá-lo, então, constitui-se numa missão 

ainda mais desafiadora. Pesquisas na área de psicologia social apontam que a principal 

dificuldade em prever o comportamento das pessoas reside nas inconsistências observadas 

entre o discurso e a atitude, ou seja, entre a intenção e a execução do comportamento em si 

(ABELSON, 1972; AJZEN, 1991; AXSEN; KURANI, 2012; BARR; GILG, 2006; ENGLIS; 

PHILLIPS, 2013; ROAZZI et al., 2014).  

Para Ajzen (1991), os comportamentos são influenciados pelas crenças que o 

consumidor tem sobre um produto, pelas percepções de normas sociais que, de certa forma, 

regulam a maneira de consumir e pelas percepções acerca do nível de controle que o 

consumidor tem sobre o comportamento em questão. Essas três variáveis formam a intenção 

comportamental que reflete o nível de motivação e disposição da pessoa para envidar esforços 

no desempenho do comportamento. 

Ajzen (1991) elucida que as crenças decorrem de informações, experiências 

anteriores e avaliações que o indivíduo tem sobre um objeto e são consideradas os 
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determinantes das intenções e ações de uma pessoa. O autor classifica tais crenças em três 

categorias: (i) as crenças comportamentais, as quais formam as atitudes em relação ao 

comportamento a partir da associação de sua execução a determinado resultado e da avaliação 

positiva ou negativa que o indivíduo tem sobre as consequências do comportamento 

executado, (ii) as crenças normativas, as quais dão origem às normas subjetivas, que resultam 

do nível de aprovação ou reprovação do desempenho de determinado comportamento por 

parte de importantes grupos de referência para o indivíduo (família, amigos, profissionais), e 

(iii) as crenças de controle, que constituem o controle comportamental percebido referente à 

presença ou ausência de recursos e oportunidades julgadas necessárias pelo indivíduo para o 

desempenho do comportamento. 

Nesse sentido, ratifica-se que Teoria da Ação Racional, proposta por Fishbein e 

Azjen (1977), preconiza que as pessoas se comportam de forma racional, avaliando o que têm 

a ganhar e/ou a perder com a manifestação de suas atitudes, tornando possível, portanto, a 

compreensão dos comportamentos motivados, que dependem da vontade do indivíduo 

(ROAZZI et al., 2014). 

No entanto, a constatação de que as intenções nem sempre correspondiam aos 

comportamentos executados devido à incapacidade de desempenho, às barreiras situacionais 

ou à incerteza das próprias intenções, permitiu o desenvolvimento da Teoria do 

Comportamento Planejado (AJZEN, 1991), possibilitando incluir no modelo os 

comportamentos que não estão totalmente sob o controle motivacional das pessoas em razão 

de variáveis externas que atuam favorecendo ou não determinadas condutas comportamentais, 

sendo esta a principal contribuição da nova teoria (ROAZZI et al., 2014). 

Assim, Ajzen (1991) representou a Teoria do Comportamento Planejado conforme 

esquema da Figura 2, na qual constata-se que o controle comportamental percebido exerce 

influência tanto sobre a intenção comportamental como também pode influenciar diretamente 

o desempenho do comportamento. 
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Figura 2 – Teoria do Comportamento Planejado de Icek Ajzen 

 
Fonte: Ajzen (1991, p. 182) 

 

A Teoria do Comportamento Planejado tem sido a mais aplicada nas pesquisas que 

investigam a predição comportamental (BARR; GILG, 2006; PINTO, 2007; HOPPE et al., 

2012). Entretanto, tal modelo desconsidera outras variáveis, quando a análise se refere ao 

comportamento de consumo, como por exemplo, as influências ambientais, já exploradas 

nesse estudo por ocasião da apresentação do modelo de Blackwell, Engel e Miniard (2005).  

Craig e Douglas (2006) aprofundam a análise dessas influências ambientais no 

que diz respeito aos elementos constitutivos da cultura e à dinâmica cultural que influencia a 

sociedade de consumo. Para esses autores, a cultura é uma forte influência que se encontra 

presente na base de todas as facetas do comportamento humano e da interação social. Está 

evidente nos valores e normas que regem a sociedade e está incorporada nos objetos usados 

na vida cotidiana e nos modos de comunicação na sociedade.  

Os autores utilizaram a estrutura proposta por Sojka e Tansuhaj (1995), na qual a 

cultura está relacionada com três componentes-chave, conforme representado na ilustração 3, 

para analisar os efeitos resultantes da dinâmica cultural nos comportamentos de consumo. 
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Figura 3 – Componentes da Cultura 

 

 

 

 

Fonte: Craig e Douglas (2006, p. 324) 
 

A língua e os sistemas de comunicação compõem o instrumento por meio do qual 

se transmitem os aspectos abstratos e intangíveis de uma cultura, como os valores sociais 

dominantes e os sistemas de crenças, que por sua vez, materializam-se e se perpetuam nos 

artefatos, símbolos e ritos valorizados e utilizados por certos grupos (CRAIG; DOUGLAS, 

2006). 

Os elementos culturais intangíveis (ideais e aspirações, normas, ideologia de 

gênero, mitos culturais, metáforas e sinais) geram forte impacto no comportamento individual, 

determinando a padronização dos estilos de vida e o comportamento de consumo da sociedade 

(CRAIG; DOUGLAS, 2006). 

Alfinito e Torres (2012) argumentam que, embora pareça não fazer sentido incluir 

a avaliação de valores e crenças no contexto de consumo por tratarem-se de variáveis 

psicossociais, logo, variáveis que apresentam menor poder de predição dos comportamentos 

de consumo quando comparadas com outros atributos como preço, qualidade, características 

do produto ou serviço, a real diferenciação das marcas, dos produtos e dos serviços no 

mercado decorre da compreensão desses aspectos intangíveis, para então, oferecer itens que 

de fato satisfaçam as necessidades dos consumidores. 

Segundo os autores, a preferência do consumidor em si não é diretamente 

influenciada pelos valores humanos. Em contrapartida, a importância dos atributos do produto 

recebe a influência direta dos sistemas de crenças e valores. E constitui-se no verdadeiro 
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determinante que vai orientar a avaliação e a aquisição do produto. Assim, acrescentam 

Alfinito e Torres (2012, p. 19) “a sobrevivência no mercado depende do detalhe, do subjetivo, 

do pouco a mais que se pode entender sobre o consumidor. Aspectos ligados diretamente à 

demanda de mercado e não à oferta”. Justifica-se, portanto, a aplicação de construtos como o 

de valores humanos de Schwartz (1994) em pesquisas empíricas que exploram o 

comportamento do consumidor, bem como, o processo de tomada de decisão de compra. 

Os modelos de comportamento do consumidor apresentados até aqui esforçam-se 

para prever e apresentar meios de se influenciar e orientar os comportamentos de consumo. 

No entanto, é evidente que há muitas dificuldades em prever, moldar e alterar o 

comportamento do consumidor, dentre as quais, destacam-se as diversas variáveis que 

influenciam as decisões dos indivíduos como a crença de que eles são capazes de realizar o 

comportamento, especialmente no que diz respeito a elementos logísticos, tais como tempo e 

conveniência; a percepção da influência social relacionada ao papel de outros indivíduos na 

formulação e no encorajamento de comportamentos, em particular no que se refere às 

atividades altamente visíveis, como o ato de consumir; o envolvimento e o compromisso do 

consumidor com a marca do produto a ser adquirido; a disposição para buscar e processar 

informação acerca da compra; o atendimento à legislação imposta para regular algumas 

práticas de consumo, dentre outras (BLACKWELL; ENGEL; MINIARD, 2005; BARR; 

GILG, 2006). 

Percebe-se, então, que a literatura sobre comportamento do consumidor apresenta 

indícios de que a sociedade e o Estado, além do próprio indivíduo, influenciam de alguma 

maneira o desempenho comportamental, incluindo-se nesse escopo as atividades relativas ao 

consumo. 

A influência social é percebida de diferentes formas. Desde a influência de 

familiares e amigos, até a influência de personalidades, pessoas públicas, grupos de referência 

e instituições públicas ou privadas (BLACKWELL; ENGEL; MINIARD, 2005; HAWKINS 

et al., 2007; SOLOMON, 2008). 

Blackwell, Engel e Miniard (2005); Hawkins et al. (2007) e Solomon (2008) 

concordam que a decisão de consumo do indivíduo é fortemente influenciada pelas opiniões e 

escolhas de outras pessoas. Isso ocorre, segundo Solomon (2008, p. 428), porque “os 

consumidores pertencem a ou admiram diferentes grupos”. Assim, o consumo é influenciado 

pelo desejo individual de aceitação como membro do grupo. A motivação para consumo, 

nesse caso, decorre da necessidade que os indivíduos têm de serem coerentes com o que as 



33 
 

outras pessoas fazem. Além disso, é comum as pessoas se agregarem em razão de afinidades 

de gostos, opiniões e interesses semelhantes em termos de produtos e serviços.  

Para Blackwell, Engel e Miniard (2005, p. 472) a influência de terceiros nas 

decisões de consumo individual desempenha papel importante quando “há alto nível de 

envolvimento e de risco percebido e o produto ou serviço tem muita visibilidade pública”. As 

opiniões sobre produtos e serviços expostas por terceiros quase sempre surtem mais efeito nas 

decisões dos consumidores do que mesmo os esforços de marketing, publicidade e 

propaganda.  

Nesse sentido, Hawkins et al. (2007) elucidam que a comunicação dentro dos 

grupos se constitui numa importante fonte de informação, especialmente quando há alto nível 

de envolvimento com a compra e baixo nível de conhecimento sobre o produto ou serviço. O 

consumidor provavelmente buscará informação junto a um membro do grupo que seja melhor 

instruído e lhe transmita confiança. E essa influência varia de acordo com a situação, podendo 

ocorrer ocorrer: (i) de forma informacional, quando se trata apenas do compartilhamento de 

informações, (ii) de forma normativa, quando um indivíduo se comporta em conformidade 

com as regras do grupo a fim de ser aprovado como membro ou de evitar a desaprovação, ou 

(iii) por identificação, quando o consumidor assume para si as normas do grupo como parte de 

sua própria auto-imagem de identidade (HAWKINS et al; 2007). 

Blackwell, Engel e Miniard (2005) apresentam uma outra nomenclatura para 

classificar as formas com que as decisões dos consumidores podem ser influenciadas por 

terceiros. Para os autores, tal influência pode ocorrer (i) de forma informacional, quando as 

crenças e condutas comportamentais de terceiros são aceitos como evidências da realidade; (ii) 

de forma utilitária, quando os indivíduos cedem às pressões do grupo a fim de ajustarem-se às 

normas comportamentais e de pensamento; (iii) por meio de expressão de valor, quando há a 

disposição voluntária para aceitação de valores, sem pressão, o que decorre da necessidade de 

associação psicológica. 

Outros dois pesquisadores, Axsen e Kurani (2012), argumentam que os modelos 

de comportamento do consumidor exploram a influência social com foco na relação entre os 

consumidores individuais e as instituições, negligenciando, portanto, a influência interpessoal. 

Segundo os autores, isso ocorre devido a confusão na interperetação dos dados 

comportamentais, bem como no uso consistente e impreciso da terminologia, dos conceitos e 

da forma como a teoria é abordada na literatura.  
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Nesse sentido, Axsen e Kurani (2012) acrescentam que, embora o conceito de 

influência social possa incluir interações e relações entre consumidores e instituições, a 

influência interpessoal também deve ser considerada como uma subcategoria que ocorre entre 

consumidores individuais. Assim, os autores abordam cinco perspectivas - difusão, 

conformidade, disseminação (divulgação), tradução e reflexividade - do papel que a influência 

interpessoal representa sobre as percepções, os valores e os comportamentos dos 

consumidores individuais. 

Para os autores, a difusão considera que a influência interpessoal deriva do fluxo 

de informações que ocorre entre os indivíduos. A perspectiva da conformidade considera a  

influência interpessoal como resultado das percepções de um indivíduo sobre o que os outros 

estão fazendo ou esperando. A disseminação é tratada pelos autores como a divulgação de 

processos de ação coletiva e massa crítica, que se aplicam especificamente a produtos e 

comportamentos que oferecem benefícios sociais de forma coletiva (AXSEN; KURANI, 

2012). 

Nesse sentido, a idéia de ação coletiva afirma que os indivíduos não agem de 

forma isolada. Na maioria das situações, as pessoas estão cientes das ações dos outros, e as 

relações sociais tornam possíveis influências e sanções sobre determinadas condutas 

comportamentais (MARWELL; OLIVER; PRAHL, 1988). Em suma, os indivíduos 

motivados podem interagir e colaborar com o alcance de benefícios sociais que não seriam de 

outra forma alcançados entre os indivíduos egoístas agindo isoladamente (AXSEN; KURANI, 

2012).  

O desafio da ação coletiva é organizar um pequeno subconjunto da população que 

seja suficientemente interessado na conduta comportamental para contribuir com tempo, 

dinheiro e/ou esforços pessoais para encorajar outras pessoas a se comportarem da mesma 

maneira. Este grupo inicial é a massa crítica: um grupo de indivíduos com altos níveis de 

interesse e acesso a recursos que estão dispostos a criar as condições para sustentar uma ação 

mais ampla (OLIVER; MARWELL; TEIXEIRA, 1985).  

Markus (1987) contribui com a discussão acrescentando a importância da 

interdependência recíproca na adoção de novos produtos, tecnologias e/ou comportamentos. 

O autor cita como exemplo a adoção da comunicação via telefone ou email, nas quais as 

demandas de um usuário dependem das respostas de outro usuário e vice-versa.  

Axsen e Kurani (2012) lembram ainda que o grupo de primeiros adotantes não 

atuam apenas através do consumo de novas tecnologias ou da execução de novos 
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comportamentos. Esse grupo contribui também testando, promovendo, e atribuindo 

significados e valor para os novos produtos e para as novas condutas comportamentias.  

Em resumo, a perspectiva da divulgação conceitua esforços para coordenar a 

difusão de informação e adopção de comportamentos com atributos sociais e simbólicos. Uma 

massa crítica tenta criar condições para facilitar a tomada generalizada de novos 

comportamentos que conferem os benefícios sociais e transmitem os novos significados 

(AXSEN; KURANI, 2012).  

O que Axsen e Kurani (2012) chamam de perspectiva de tradução é retirado do 

quadro mais amplo dos sistemas sócio-técnicos (STS) nos quais a tecnologia e o 

comportamento são socialmente definidos e interpretados por indivíduos - em parte através da 

interação social. Interpretações que são continuamente redefinidas e renegociadas entre os 

grupos sociais, que passam eles próprios por redefinições e renegociações contínuas. Os 

autores concluem então que a perspectiva da tradução considera as inovações como 

socialmente dinâmicas. 

A perspectiva da reflexividade, por sua vez, fornece um quadro teórico para as 

motivações subjacentes a assumir novas práticas e comprar novos produtos, descrevendo o 

indivíduo como um trabalho de auto-conhecimento em andamento, continuamente à procura 

de desenvolvimento e expressão através de práticas de estilo de vida (AXSEN; KURANI, 

2012). 

Para os autores, nenhuma das abordagens parece adequada de forma isolada para 

o estudo da influência interpessoal no contexto do consumo prosocietal e transições para um 

estilo de consumo mais sustentável. Os autores defendem que cada perspectiva observa 

processos diferentes e possui diferentes implicações para as políticas e estratégias voltadas 

para alcançar as transições necessárias para transformar os hábitos de consumo em 

comportamentos mais sustentáveis. Assim, não há uma única perspectiva que se configure 

mais adequada para caracterizar influências sociais em todos os contextos de transições de 

comportamentos de consumo (AXSEN; KURANI, 2012). 

Por vezes, os indivíduos parecem estar presos em tendências atuais de consumo 

como consequência de uma combinação de experiências anteriores, tecnologia, incentivos 

econômicos, incentivos institucionais, sua própria personalidade e cultura, seus valores, seu 

auto-conceito e os sistemas sociais que os envolvem. Mas a cultura do consumo evoluiu, e 

mudou radicalmente nas últimas décadas. A tecnologia, que muitas vezes aparenta ser o 

principal motor do consumo, também é moldada pelas escolhas e padrões de consumo. Alguns 
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dos desenvolvimentos do último meio século tem sido o resultado de políticas governamentais 

deliberadas (JACKSON; MICHAELIS, 2003).  

Os consumidores, alguma vezes, são mesmo incapazes de desistir de hábitos que 

lhes prejudiquem, tornando necessária a intervenção estatal para estimular a mudança de 

comportamento. Assim, a intervenção estatal tem desempenhado um importante papel na 

busca por tornar a atividade de consumo mais sustentável (JACKSON; MICHAELIS, 2003). 

O Estado influencia o desempenho comportamental por meio de estímulos ou 

restrições a determinadas condutas, para tanto, utiliza-se de instrumentos legais, regulatórios e 

fiscalizatórios, além de coerção e/ou incentivos por meio de subsídios. Nesse sentido, Jackson 

e Michaelis (2003) mencionam a importância da adoção de políticas públicas, que informem 

adequadamente os consumidores sobre as opções de consumo, como instrumentos 

fundamentais de gestão estatal para influenciar as condutas comportamentais dos 

consumidores. 

A partir da observação das influências que a sociedade, o Estado e o conjunto de 

características e atributos individuais exercem sobre o desempenho comportamental, 

incluindo-se nesse escopo as atividades relativas ao consumo, pode-se questionar como essas 

variáveis intervêm nas atividades de consumo individual quando são acrescidas 

particularidades relativas à sustentabilidade, ocasião em que o objeto de análise não se resume 

ao comportamento em busca de satisfazer apenas a uma necessidade pessoal, mas também, de 

atender a pré-requisitos de sustentabilidade, exigindo maiores esforços por conta do 

consumidor, em termos de recursos de tempo, informação, e por vezes, até recursos físicos e 

renúncias a preferências e gostos pessoais.  

Além de investigar sobre como as variáveis externas citadas no parágrafo anterior 

interferem nas atividades de consumo individual, é importante considerar também a 

percepção que os indivíduos têm acerca dessa influência.  

A percepção envolve todo o processo pelo qual as informações em forma de 

estímulos são expostas, recebidas, compreendidas e interpretadas pelas pessoas, ocasião em 

que ganham significado. Esse processo inicia-se com a exposição, quando um estímulo 

alcança os nervos sensoriais de uma pessoa. A partir de então, as pessoas selecionam aquilo 

que lhes despertam sensações físicas que lhes agradam ou não ao envolver um dos cinco 

sentidos: tato, visão, odor, paladar, audição (BLACKWELL; ENGEL; MINIARD, 2005; 

HAWKINS et al., 2007; SOLOMON, 2008). 
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Para Blackwell, Engel e Miniard (2005), a atenção que o indivíduo direciona para 

os estímulos a que são expostos é influenciada por determinantes pessoal e fatores de estímulo. 

Os determinantes pessoais referem-se a motivação, atitudes, nível de adaptação e amplitude 

de atenção. Os fatores de estímulo, por sua vez, referem-se às características físicas do próprio 

estímulo: tamanho, cor, intensidade, contraste, posição, direcionalidade, movimento, 

isolamento, novidade, sonoridade, mudanças de cena. Hawkins et al. (2007) acrescentam 

ainda que há fatores situacionais que incluem os estímulos induzidos pelo ambiente, como por 

exemplo, o congestionamento e o envolvimento com a programação. 

A informação selecionada pelo indivíduo para ganhar sua atenção segue então 

para processamento, ocasião em que será interpretada e ganhará um sentido em função dos 

traços, da aprendizagem e das expectativas da pessoa (HAWKINS et al., 2007). A 

interpretação é considerada o passo final do processo de percepção e recebe influência dos 

símbolos que auxiliam as pessoas a extraírem sentido do mundo, fornecendo-lhes a 

interpretação de um estímulo que com frequência é compartilhada por outros indivíduos. O 

grau com que o simbolismo é coerente com a prévia experiência individual de cada um afeta o 

significado que são atribuídos a objetos relacionados (SOLOMON, 2008). 

Assim, pode-se pressupor que a forma como o indivíduo percebe a participação do 

governo, de outras pessoas e de si próprio no desempenho das condutas sustentáveis pode 

interferir na execução do comportamento, ora estimulando, ora desencorajando certas atitudes 

de acordo com o significado que é atribuído a cada conduta, com a experiência prévia de cada 

pessoa e com a interpretação compartilhada do comportamento. 

 

2.2 Sustentabilidade 

 

Para Egri e Pinfield (1998, p. 364), “o problema ambiental é uma consequência de 

como a sociedade está estruturada”. Nesse sentido, considera-se que o modelo de 

desenvolvimento atual resulta de inúmeras variáveis, dentre as quais, Lucena et al. (2011) 

destacam a maneira pela qual a sociedade busca satisfazer suas necessidades básicas e 

promover a autonomia das populações envolvidas nesse processo. Entretanto, segundo os 

autores, atualmente, muito tem se discutido acerca da legitimidade e da capacidade de 

manutenção dessas necessidades.  

Há mais de dois mil anos, o paradigma antropocêntrico tem dominado as políticas 

de desenvolvimento da humanidade, orientando-lhe o comportamento no sentido de que o 
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homem é um ser superior e que a natureza é fonte inesgotável de recursos e destino dos 

resíduos necessários à satisfação das necessidades humanas. O antropocentrismo defende que 

a natureza deve ser preservada para que sejam mantidas a qualidade de vida e a satisfação das 

necessidades do homem (DA SILVA, 2014). 

Além disso, há defensores do antropocentrismo que acreditam que o ambiente 

natural é capaz de se recompor e continuar fornecendo os recursos necessários para a 

satisfação das necessidades humanas ou que os problemas ambientais podem ser contornados 

por meio de soluções tecnológicas (AUGUSTIN; ALMEIDA, 2006; STOPPA; VIOTTO, 

2015). 

Essa indiferença para com o ambiente natural, que caracteriza o antropocentrismo, 

decorre de fatores como a expansão europeia durante o século XVI em um novo mundo de 

recursos aparentemente inesgotáveis; as crenças cristãs sobre o domínio do homem sobre as 

outras criaturas e a natureza; o crescimento do capitalismo; uma acumulação de capacidades 

científicas e tecnológicas; e dedicação à busca de uma sociedade perfeita (CATTON; 

DUNLAP, 1980; CATTON, 1982; ROBERTS; BACON, 1997). 

Com a Revolução Industrial, os problemas da exploração desmedida começaram a 

ser evidenciados. No entanto, o homem apostava que esses problemas eram consequências 

naturais do desenvolvimento e, portanto, aceitas como necessárias. Nas palavras de Oliveira 

(2008, p. 17), “era mais ou menos assim: ‘se querem desenvolvimento, então têm de abrir 

mão da qualidade ambiental’”.   

Belz e Peatti (2009) reforçam esse argumento afirmando tratar-se de um dos 

paradigmas dominantes que marcaram o século XX, qual seja, a crença de que o crescimento 

econômico era um pré-requisito para melhorar a qualidade de vida, configurando-se na 

solução para superar a pobreza por meio da geração de renda, bem como, na solução para 

suprir as necessidades de proteção ambiental.  

À medida que tal perspectiva não se confirmava e outros problemas iam surgindo, 

uma nova corrente de pensamento, contrária ao antropocentrismo, se formava – o 

ecocentrismo, que defende que a natureza e tudo o mais que nela existe possui um valor além 

daquele utilitário para o homem (DA SILVA, 2014).  

Essa nova perspectiva – o ecocentrismo – surgiu de forma agressiva e radical 

defendendo ser imperativo para a sobrevivência humana a preservação dos limites e do 

equilíbrio da biosfera, bem como a conservação dos recursos naturais por meio de práticas 
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anticonsumistas e antimaterialistas, ou seja, práticas totalmente contrárias ao paradigma social 

dominante da época. (EGRI; PINFIELD, 1998) 

Em meados da década de 1970, o ecocentrismo passou a sobressair-se entre 

pesquisadores, políticos e pessoas influentes na sociedade que começaram a organizar 

movimentos ambientalistas e sociais contra o ritmo de crescimento econômico (OLIVEIRA, 

2008; BARBIERI; CAJAZEIRAS, 2012). 

Os primeiros movimentos focavam na questão da qualidade ambiental, uma vez 

que os danos resultantes da exploração do meio ambiente se avolumavam, tornando-se mais 

evidentes, por vezes desastrosos. Assim, ativistas de movimentos ambientalistas começaram a 

se organizar em nível local, por meio de associações de moradores, estudantes, e integrantes 

da classe trabalhadora. Inicialmente, esses movimentos protestavam contra problemas 

pontuais e localizados oriundos da contaminação ambiental e das consequências dessa 

contaminação nas populações que viviam nas proximidades (OLIVEIRA, 2008).  

Com o passar dos anos, a capacidade científica em identificar, mensurar e 

relacionar contaminantes ambientais com a saúde humana e a degradação ecológica conferiu 

maior atenção e apoio às causas ambientalistas, o que levou à expansão das mobilizações que 

transformaram-se em movimentos ambientalistas de proporções globais (EGRI; PINFIELD, 

1998; OLIVEIRA, 2008). 

Constata-se então que o desenvolvimento trouxe consigo um dilema sobre como 

solucionar os problemas. As empresas argumentavam que não só os problemas ambientais, 

mas também os sociais eram consequências do crescimento econômico. O Estado, por sua vez, 

não sabia como equilibrar os níveis de produção industrial, fonte de empregos, renda e 

impostos, com a preservação da qualidade de vida da população (OLIVEIRA, 2008).  

Nesse contexto em que nem o Estado (primeiro setor), nem a iniciativa privada 

(segundo setor) assumiam o compromisso de resolver os problemas ambientais, emergiram as 

organizações da sociedade civil (terceiro setor) que nem eram estatais nem privadas, no 

entanto, defendiam o interesse público. As chamadas Organizações Não-Governamentais 

(ONGs) manifestavam-se reivindicando o fechamento de fábricas e a desaceleração do 

desenvolvimento econômico (OLIVEIRA, 2008). 

Paralelo a essas manifestações, pesquisadores analisavam as projeções de 

crescimento populacional e aumento de utilização de recursos naturais e chegavam a 

conclusões estarrecedoras, afirmando que a Terra entraria em colapso se os atuais níveis de 

crescimento persistissem, colocando em risco toda e qualquer forma de vida no planeta, vida 
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dos animais e, até mesmo, do ser humano. Essas análises resultaram em diversos relatórios, 

dentre os quais, o de maior repercussão foi desenvolvido pelo Clube de Roma, composto por 

renomados especialistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), que despertou a 

comunidade internacional para discutir o problema ambiental a fim de evitar o tal colapso 

(OLIVEIRA, 2008). 

  Assim, a Organização das Nações Unidas (ONU) decidiu institucionalizar a 

discussão e promoveu em Estocolmo, Suécia, em 1972, a primeira conferência para tratar de 

problemas ambientais gerais, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, ocasião em que um novo paradigma começou a ser construído considerando o 

desenvolvimento econômico como o grande vilão do meio ambiente, sendo imperativo 

desacelerar o crescimento econômico para melhorar a qualidade ambiental (OLIVEIRA, 

2008). 

Tal argumento passou a ser alvo de críticas e evidenciou o antagonismo entre o 

antropocentrismo e o ecocentrismo, que “parecem estar em um estado de mútua negação” 

(DA SILVA, 2014, p. 40) e não oferecem alternativas viáveis para a solução dos problemas 

ambientais.   

A partir de então, várias iniciativas emergiram para tratar o assunto. Entre os 

paradigmas opostos do antropocentrismo e do ecocentrismo, surgiu a proposta do paradigma 

da sustentabilidade como alternativa para promover o desenvolvimento preservando-se a 

natureza (DA SILVA, 2014). Assim o termo sustentabilidade passou a integrar as políticas de 

diversos países, que passaram a adicionar as questões ambientais em suas agendas políticas 

nacionais e criaram estrutura legal e institucional para geri-las.  

A ONU, por exemplo, criou a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento a fim de analisar de forma mais detalhada as causas e consequências dos 

problemas ambientais. Os resultados das primeiras análises da referida comissão foram 

publicados em 1987 no relatório “Nosso Futuro Comum”, também conhecido como Relatório 

de Brundtland, em decorrência de ter sido elaborado sob a chefia da ex-primeira ministra da 

Noruega Gro Harlem Brundtland. Esse relatório divergia dos pensamentos de Estocolmo ao 

expor que: (i) inexiste incompatibilidade entre crescimento econômico e proteção ambiental, 

ambos podem ocorrer simultaneamente; (ii) as questões sociais e a pobreza devem ser 

incorporadas ao debate ambiental; (iii) as consequências das ações devem considerar não 

apenas as gerações atuais, mas também as gerações futuras (OLIVEIRA, 2008). 
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O assunto persiste na pauta das discussões políticas, econômicas e sociais e os 

eventos e manifestações continuam sendo organizados desde então, a exemplo da Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento ocorrida no Rio de Janeiro em 

1992, o que a tornou conhecida como “Rio 92”, ocasião em que tratou-se da implementação 

do conceito de desenvolvimento sustentável em nível mundial e da busca por soluções dos 

problemas globais, mais especificamente o aquecimento global (ou efeito estufa) e a perda da 

biodiversidade.  

 Em 2002, mais um evento – a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável, ou Cúpula da Terra, ou Rio+10 – foi realizado em Johanesburgo, África do Sul, 

para avaliar os resultados das ações propostas na “Rio 92”. Concluiu-se que, em uma década, 

muito se avançou em termos institucionais, porém, os problemas de efeito estufa, perda de 

biodiversidade, degradação ambiental, social e econômica aumentaram em todo o globo. 

Nesse evento foi deliberado incorporar a pobreza na agenda global de desenvolvimento 

sustentável, ocasião em que os países mais ricos comprometeram-se a ajudar a reduzir a 

pobreza nos países mais pobres (OLIVEIRA, 2008). 

O evento mais recente sobre o assunto voltou a ocorrer no Rio de Janeiro, em 

2012. Resgatando a referência à conferência de 1992, passou a ser chamado de Rio+20 e os 

resultados das discussões foram reunidos no relatório “O futuro que queremos”. O objetivo 

inicial do evento era apenas reafirmar os compromissos assumidos nos eventos anteriores e 

avaliar os resultados alcançados ao longo dos 20 anos desde a “Rio 92”.  

No entanto, não foram comprovados avanços significativos em termos de 

resultados concretos. Assim, Schreurs (2012) elucida que, embora seja verificado algum 

progresso em termos de melhoria da informação científica, maior consciência global, e algum 

fortalecimento nas capacidades internacionais, nacionais e locais de governança, tendências 

globais de degradação sócio-ambiental permanecem alarmantes diante de estatísticas como 

por exemplo: o ano de 2010, comparado a 2005, foi considerado como o mais quente desde 

que as medições começaram a ser registradas em 1880; a meta de redução da perda de 

biodiversidade, definida em 2002, não foi alcançada; e a redução da pobreza, o acesso à água 

potável, a redução da mortalidade infantil e o controle de doenças continuam sendo demandas 

sociais de grande parte da população mundial. 

Tal diferença entre as metas e os resultados, levou autores como Guimarães e 

Fontoura (2012) a questionarem se o evento não deveria denominar-se “Rio-20” (Rio menos 

20) ao invés de “Rio+20” (Rio mais 20). Segundo os autores, constatou-se que ao longo de 
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duas décadas o desafio de desenvolvimento sustentável apenas se manteve nas agendas de 

preocupações da sociedade, “mas com um decisivo divórcio entre discursos e compromissos 

concretos por parte dos governos” (GUIMARÃES; FONTOURA, 2012, p. 20). 

Esse contexto revela a intensa utilização do termo sustentabilidade associado ao 

desenvolvimento econômico como forma de justificar os impactos e legitimar o 

comportamento daqueles que interferem sobre o ambiente natural, com o propósito de 

comunicar para a sociedade uma imagem compromissada com ações sustentáveis, ainda que 

tal compromisso seja observado apenas no discurso (DA SILVA, 2014). 

O conceito de sustentabilidade é originário das ciências biológicas e refere-se à 

manutenção de todas as espécies, da qualidade de vida, da conservação ecossistêmica e do 

equilíbrio biosférico por meio de um conjunto de ações capaz de permitir a perpetuidade e 

renovação do meio ambiente, respeitando seus ciclos naturais e propiciando a subsistência da 

maior biodiversidade possível (BUTZKE; PONTALTI, 2014).  

Aplicando-se tal conceito ao contexto das sociedades humanas modernas, pode-se 

entender que a sustentabilidade refere-se, portanto, a perspectiva de continuidade da vida, em 

condições similares ou superiores, para um grupo de pessoas e seus descendentes em 

determinado ecossistema, com o fim de manter-se o sistema de suporte necessário à própria 

subsistência, o que está diretamente relacionado com um nível cada vez melhor de qualidade 

de vida, considerando-se a capacidade de suporte dos ecossistemas. (SILVA; MENDES, 2005).  

Assim, o conceito de desenvolvimento sustentável decorre de uma “proposta de 

harmonização entre o desenvolvimento socioeconômico e a conservação do meio ambiente” 

(SACHS 2007; OLIVEIRA, 2014, p. 35). O objetivo é alcançar um equilíbrio na relação que 

envolve a humanidade e o ambiente natural, o que, segundo Sachs (2007), além de 

transcender, a opção por tecnologias mais apropriadas e menos impactantes ao meio ambiente, 

tem implicações mais abrangentes nas esferas sociais, políticas e institucionais. 

Entretanto, a forma indiscriminada com que o termo tem sido utilizado nos 

últimos anos tem afastado-o de sua definição original e influenciado as correntes de 

pensamento a “concordarem com a ideia de que a sustentabilidade deve orientar as decisões 

envolvendo o ambiente e ser um preceito básico para nortear as ações dos indivíduos e 

organizações” (DA SILVA et al., 2014, p. 91). Como consequência dessa prática, verifica-se 

atualmente o termo sendo aplicado de forma tão ampla que chega a ser distorcida, por vezes 

apenas simbólica, a fim de atender a interesses particulares, notadamente econômicos, que 

não dizem respeito à real noção de sustentabilidade oriunda da biologia e, assim, acabam 
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dificultando debates que pretendam conferir-lhe significados mais aprofundados (DA SILVA 

et al., 2014). 

Embora seja prática comum a incorporação de conceitos, modelos e teorias de 

outras ciências para subsidiar a construção de novas teorias no campo dos estudos 

organizacionais, Guerreiro Ramos (1989) chama a atenção para possíveis colocações 

inapropriadas decorrentes das necessidades de adaptações que terminam descaracterizando o 

significado original. 

Considerando o cenário de grande desgaste ambiental decorrente das atividades 

produtivas e de consumo associadas à concepção de desenvolvimento, o termo 

sustentabilidade passou a ser associado à ideia de crescimento econômico e ser utilizado com 

a finalidade de justificar os impactos dessas atividades produtivas sobre o ambiente e 

legitimar a atuação das pessoas frente à sociedade, dando origem, assim, ao termo 

desenvolvimento sustentável (DA SILVA et al., 2014). 

O relatório “Nosso Futuro Comum” – Relatório de Brundtland (1987) – foi o 

primeiro que formalizou uma proposta de definição institucional para o termo 

“desenvolvimento sustentável”, popularizando-o como sendo “aquele que atende às 

necessidades das gerações presentes sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

satisfazerem suas próprias necessidades” (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO 

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1988).   

A partir de então, difundiu-se como conceito de desenvolvimento sustentável essa 

capacidade das gerações atuais satisfazerem suas necessidades presentes de tal forma que não 

comprometa a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades 

(THOGERSEN, 1999, 2005; COHEN, 2006; BANBURY; STINEROCK; 

SUBRAHMANYAN, 2011). E os novos modelos de produção, gestão e consumo têm tentado 

incorporá-lo em busca de uma solução para frear o desgaste sócio-ambiental decorrente da 

exploração econômica. 

Barbieri e Cajazeira (2012) acrescentam ainda que há críticas à definição de 

desenvolvimento sustentável apresentada no relatório de Brundtland fluindo entre as 

amigáveis, que aceitam a ideia, porém não acreditam na sua efetividade, e as mais radicais, 

que entendem tratar-se de uma manobra do capitalismo para manutenção do sistema. Os 

autores alertam que o conceito de desenvolvimento sustentável só faz sentido se for 

globalizado, o que torna desafiador conseguir um consenso entre os interesses de nações 

soberanas. Além disso, os “problemas globais só podem ser resolvidos com a participação de 
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todas as nações, governos em todas as instâncias e sociedade civil, cada uma em sua área de 

abrangência” (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2012, p. 65). 

Os autores apresentam então duas estratégias para contornar esses problemas. 

Uma delas considera o lema “pensar globalmente e agir localmente” referindo-se a pro-

atividade na hora de agir, não esperando por condições ideais, restrições legais ou outras 

estruturas para assumir uma conduta sustentável. Outra estratégia sugere desagregar os 

elementos constitutivos do conceito de desenvolvimento sustentável a fim de facilitar sua 

compreensão e cumprimento.  

Nesse sentido, Ignacy Sachs (1993, p. 36) propôs a fragmentação do conceito de 

desenvolvimento sustentável em cinco dimensões, conforme segue:  

 

1. a sustentabilidade social trata da consolidação de processos que promovem a 
equidade na distribuição dos bens e renda para melhorar substancialmente os 
direitos e as condições de amplas massas da população e reduzir as distâncias 
entre os padrões de vida das pessoas; 

2. a sustentabilidade econômica possibilita a alocação e a gestão eficiente dos 
recursos produtivos, bem como um fluxo regular de investimentos públicos e 
privados; 

3. a sustentabilidade ecológica refere-se às ações para amentar a capacidade de 
carga do planeta e evitar danos ao meio ambiente causados pelos processos de 
desenvolvimento, por exemplo, substituindo o consumo de recursos não 
renováveis por recursos renováveis, reduzindo as emissões de poluentes, 
preservando a biodiversidade, entre outras; 

4. a sustentabilidade espacial refere-se a uma configuração rural-urbana equilibrada 
e a uma melhor solução para os assentamentos humanos; 

5. a sustentabilidade cultural refere-se ao respeito pela pluralidade de soluções 
particulares apropriadas às especificidades de cada ecossistema, de cada cultura e 
de cada local. 

 

Outras dimensões foram incorporadas à proposta de Sachs como a dimensão 

política, evidenciando que o desenvolvimento sustentável apoia-se no entendimento de que se 

trata de um direito humano universal e nos princípios da democracia, que envolvem a 

transparência dos processos de mudança e a livre participação dos cidadãos; e a dimensão 

institucional, que refere-se à atividade pública e suas relações com a sociedade evidenciando 

o esforço do poder público em realizar e sustentar as mudanças necessárias para o alcance do 

desenvolvimento sustentável (BARBIERI; CAJAZEIRAS, 2012). 

Essa multidimensionalidade do conceito, se por um lado auxilia a compreensão e 

a busca por alternativas de solucionar os problemas, por outro lado torna a negociação de um 

consenso sobre as questões substantivas relativas ao desenvolvimento sustentável quase 

impossível, porém não impede que o assunto seja amplamente discutido e que soluções sejam 

pesquisadas a fim de minimizar os prejuízos dele decorrentes. Assim, a proposta do relatório 
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“Nosso Futuro Comum” (1987) reduziu as dimensões do conceito de desenvolvimento 

sustentável e considera como núcleo apenas três dimensões: a econômica, a social e a 

ambiental (BARBIERI; CAJAZEIRAS, 2012). 

Para Barbieri e Cajazeiras (2012), a redução a essas três dimensões não implica 

perda ou abandono das demais, trata-se apenas de uma concentração para facilitar o debate 

por meio da difusão do conhecimento e da busca por alternativas que viabilizem o 

desenvolvimento de forma sustentável. A fundamentação das discussões reside na 

“constatação de que o planeta Terra está profundamente afetado pelas atividades humanas e 

que, mesmo assim, a maioria dos humanos ainda continua em situação precária” (BARBIERI; 

CAJAZEIRAS, 2012, p. 67). 

O comportamento sustentável resulta da condução de ações orientadas para a 

preservação de recursos naturais juntamente com ações favoráveis à promoção do bem estar 

social do próprio indivíduo e de terceiros (DE PELSMACKER et al., 2005; CORRAL-

VERDUGO et al., 2011;) 

Diversos estudos apontam que o comportamento sustentável deriva das crenças, 

valores e atitudes individuais que formam a intenção (AJZEN, 1991) de orientar a execução 

de determinados comportamentos para opções que sejam mais favoráveis ao equilíbrio 

ambiental, que resulta da combinação tridimensional dos aspectos naturais, sociais e 

econômicos, necessários às presentes e futuras gerações (DA SILVA, 2014; CORRAL-

VERDUGO et al., 2011). 

Outra linha de pensamento aponta para a estrutura e o contexto em que os 

indivíduos desempenham suas atividades como determinantes para a performance de condutas 

mais sustentáveis, o que poderá, inclusive, proporcionar uma mudança na prioridade de 

valores pessoais, resultando numa mudança social de padrão comportamental em direção à 

um desempenho mais sustentável (THOGERSEN; ÖLANDER, 2002; DOBSON, 2007; 

OWEN; VIDERAS; WU, 2011; THEOTOKIS; MANGANARU, 2015). 

Há, ainda, evidências de que os consumidores sentem-se responsáveis pela 

sociedade em que vivem e expressam esse sentimento de responsabilidade por meio de suas 

decisões de compra, escolhendo produtos e serviços considerados sustentáveis (DE 

PELSMACKER et al., 2005). 

Dessa forma, é natural que a discussão sobre como alcançar as metas de 

sustentabilidade envolva também as atividades de consumo, por serem estas consideradas 

condutas socialmente construídas, fortemente influenciadas por diversas variáveis, e uma das 
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atividades que mais estimula a exploração de recursos naturais e a desigualdade sócio-

econômica, impactando negativamente o alcance das metas propostas nos diversos fóruns 

sobre desenvolvimento sustentável, conforme será abordado na seção seguinte.  

 
2.3 Consumo Sustentável 

 

Na visão de Fraj e Martinez (2007), as últimas três décadas testemunharam o 

crescimento das preocupações com o ambiente. Inicialmente, o interesse consistia em 

descobrir os principais problemas ambientais. Com o passar do tempo, observou-se maior 

conscientização dos consumidores no sentido de optarem por compras consideradas mais 

responsáveis, bem como, priorizarem instituições que se comportem dessa maneira também.  

As pesquisas iniciais apontavam o crescimento demográfico como sendo o 

principal responsável pelos problemas ambientais, principalmente, nos países em 

desenvolvimento. A Conferência de Estocolmo, promovida pela ONU em 1972, no entanto, 

contradisse essa máxima ao evidenciar que as nações industrializadas, pelo modo de produção 

praticado, eram as principais causadoras de problemas ambientais. Com isso, as atenções 

deslocaram-se do crescimento populacional nos países do Sul para os padrões de produção 

dos países do Norte ocidental (PORTILHO, 2003).   

Na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 

realizada no Rio de Janeiro em 1992, os estilos de vida e o consumo, principalmente das 

populações dos países do Norte, passaram a ser considerados responsáveis pela crise 

ambiental, o que mudou o discurso dominante da época, deslocando o foco dos problemas 

ambientais inicialmente atribuído às atividades produtivas para atribuí-lo às atividades de 

consumo (SANNE, 2002; SACHS, 2007). 

A partir dessa análise, reconhece-se que existe uma relação direta entre produção e 

consumo sustentável. Luskin (2007) argumenta que, ao contrário de processos industriais 

sustentáveis, padrões e níveis de consumo sustentáveis é que se constituem numa base sólida 

para a construção de economias sustentáveis, pois incluem os impactos significativos 

decorrentes das atividades de seleção, utilização e descarte dos produtos por parte dos 

consumidores individuais. O autor destaca ainda os resultados decorrentes de mudanças nos 

padrões e níveis de consumo, muitas vezes, podem superar os ganhos ambientais que têm sido 

alcançados através de soluções tecnológicas desenvolvidas com o fim de tornar os processos 

de produção mais limpos e eficientes (LUSKIN, 2007). 
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Corroborando com essa linha de pensamento, Fuchs e Lorek (2005) defendem que 

não há desenvolvimento sustentável sem consumo sustentável. Assim, era natural que a pauta 

das discussões globais sobre desenvolvimento sustentável abordasse também as atividades 

relacionadas ao consumo, conforme consta no capítulo 4 da Agenda 21, documento originado 

da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de 

Janeiro, em 1992, ou, simplesmente, “Rio 92”. 

Desde então, muito tem se discutido a respeito e muitas iniciativas foram 

desenvolvidas, dentre as quais destacam-se: 

• a realização do Simpósio sobre Consumo Sustentável em Oslo, em 1994, 

ocasião em que alinhou-se o conceito de consumo sustentável ao já definido 

conceito de desenvolvimento sustentável;  

• o pedido de incorporação do conceito de consumo sustentável no Conselho 

Econômico e Social da ONU (ECOSOC) para as diretrizes das Nações Unidas 

sobre a Proteção do Consumidor, em 1995;  

• a elaboração de um relatório sobre consumo sustentável pela Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), no qual reforça-se a 

necessidade de modificação das práticas de consumo e de produção para 

alcançar um desenvolvimento mais sustentável e sugere-se que tais 

“transformações podem ser encorajadas por meio de uma maior sensibilização 

dos consumidores sobre o respeito ao meio ambiente e do desenvolvimento de 

ações tais como a análise do ciclo de vida dos produtos e a responsabilidade 

ampliada dos produtores” (OCDE, 2002, p. 131); 

• a criação, em 2002, de um programa de dez anos sobre consumo e produção 

sustentáveis no Plano de Implementação na Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável realizado em Johanesburgo. 

Embora as discussões das diversas iniciativas citadas evidenciem a necessidade de 

alterar os atuais padrões e níveis de consumo a fim de torna-lo mais sustentável, percebe-se 

uma tendência para ações voltadas a questões de eco-eficiência dos produtos e serviços em 

detrimento de ações voltadas para a efetiva mudança no estilo de vida das pessoas, incluindo 

seus níveis e padrões de consumo (CONNOLLY; PROTHERO, 2003; FUCHS; LOREK, 2005; 

KOLANDAI-MATCHETT, 2009). 

A própria definição proposta para o termo consumo sustentável, apresentada 

durante o Simpósio sobre Consumo Sustentável ocorrido em Oslo, em 1994, embora alinhada 
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ao conceito de desenolvimento sustentável, é nitidamente orientada para atividades 

concentradas na eco-eficiência de produtos e serviços (FUCHS; LOREK, 2005): 

  

“O uso de bens e serviços que respondem às necessidades básicas e proporcionam 
melhor qualidade de vida, enquanto minimizam o uso de recursos naturais, materiais 
tóxicos e emissões de lixo e poluentes ao longo de sua vida útil, de forma que não 
coloque em risco as necessidades das gerações futuras (XIAO; LI, 2010; BANBURY; 
STINEROCK; SUBRAHMANYAN, 2012; WANG; LIU; QI, 2013)”. 

 
 

No entanto, constatou-se que o foco na eco-eficiência não seria suficiente para 

identificar, compreender, e mudar padrões de consumo insustentáveis. A proteção ambiental 

passou, então, a ser incorporada como responsabilidade não somente das firmas e instituições, 

mas também dos próprios consumidores individuais (FUCHS; LOREK, 2005).  

Acredita-se que quando consumidores decidem comprar certos produtos ao invés 

de outros, eles afetam toda a cadeia de produção e fornecimento de bens de tal forma que 

produtos e serviços ecológicos tendem a permanecer no mercado, enquanto que aqueles que 

não são ecológicos tendem a desaparecer (FRAJ; MARTINEZ, 2007), o que reforça a 

responsabilidade do indivíduo pela incorporação de aspectos sustentáveis às atividades de 

consumo seguindo-se a lógica da soberania do consumidor (EDEN, 1993).  

A discussão persiste com autores como Wang, Liu e Qi (2013) ponderando que os 

esforços direcionados às políticas e programas destinados a transformar a estrutura industrial 

em uma estrutura de produção mais limpa e mais eficiente podem sim reduzir os impactos 

ambientais relacionados à manufatura dos produtos. Em contrapartida, Fuchs e Lorek (2005) 

argumentam que tais esforços não influenciam de forma significativa nos impactos ambientais 

associados ao consumo e descarte dos produtos pelos consumidores.  

Além disso, autores como Mont e Plepys (2008) e Greening, Greenne e Difiglio 

(2000) defendem que mudanças no padrão de consumo individual são necessárias em função 

do efeito rebote que os produtos eco-eficientes podem proporcionar, qual seja o efeito da 

consequência de que o aumento no consumo desses produtos seja tão grande que supere o 

benefício sustentável decorrente da eficiência proposta. 

Jackson (2004) elucida que a multiplicidade de definições de consumo sustentável 

carrega consigo outros dois questionamentos. O primeiro refere-se à variedade de 

posicionamentos em relação à quanta ênfase deve ser colocada sobre os consumidores e seus 

estilos de vida. Algumas definições são muito mais explícitas nesse sentido, evidenciando que 

o caminho para se alcançar a sustentabilidade repousa sobre a atividade de consumir e sobre 
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os comportamentos dos consumidores. Um segundo ponto evidencia como possibilidade de 

solução duas correntes antagônicas: uma que estimula a atividade de consumo, porém 

direcionando-a para uma forma mais eficiente e mais responsável de consumir e, outra que 

defende a redução do nível de consumo.  

O autor defende então que a definição proposta pela UNEP (United Nations 

Environment Programme), de que consumo sustentável não se trata de consumir menos, mas 

de consumir de forma diferente e consumir de forma eficiente, talvez seja a que melhor 

traduza o conceito quando se trata de buscar um consenso institucional para o termo nos dias 

de hoje. No entanto, sobre a questão de saber se o foco do esforço deve ser direcionado para o 

comportamento do consumidor e para os seus estilos de vida, ou para a produção de produtos 

sustentáveis, esta afirmação mostra-se inutilmente vaga, bem como, mostra-se também 

intransigente quanto à controversa questão de se consumir menos ou não. Reduzir o consumo 

não é uma opção (JACKSON, 2004).  

Infelizmente, a combinação dessas duas posições não permite avançar no debate 

sobre o estilo de vida e o nível de consumo, e é mais provável que deixe para os decisores 

políticos governamentais uma posição padrão em que o consumo sustentável significa 

simplesmente (mais) consumo de (mais) produtos sustentáveis. Sob este ponto de vista, o 

consumo sustentável corresponde à produção sustentável, e o principal mecanismo para 

alcançar a sustentabilidade é a busca de maior produtividade dos recursos, cabendo à indústria 

oferecer serviços, produtos e infra-estruturas mais eco-eficientes (JACKSON, 2004).  

Essa linha de raciocínio, no entanto, já mostrou-se ineficaz como solução para a 

questão da sustentabilidade, pois pode resultar em um efeito rebote que pode mitigar os 

ganhos ambientais obtidos através da produtividade dos recursos, despertando maior interesse 

e elevando os níveis de consumo de tais produtos considerados mais eco-eficientes, limpos e 

sustentáveis (JACKSON, 2004). 

O estudo de Fraj e Martinez (2007, p. 31) evidenciou que, por vezes, “os 

consumidores têm uma atitude positiva e querem se comportar de uma forma ambientalmente 

correta”, mas faltam-lhes a estrutura e os meios adequados para isso. Portanto, é importante 

estabelecer até que ponto os consumidores são realmente responsáveis por suas próprias ações, 

uma vez que, a intervenção do governo ou o envolvimento institucional competente, algumas 

vezes, são imprescindíveis para prover a estrutura e os meios necessários para que os cidadãos 

possam agir de forma ambientalmente correta.  
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Os autores constataram ainda que o envolvimento das pessoas com os problemas 

ambientais se manifesta predominantemente por meio do interesse em buscar informação 

acerca do assunto, em detrimento de atitudes em termos de hábitos de compras e costumes 

diários, o que, possivelmente, decorre da crença das pessoas de que sua responsabilidade 

como consumidores individuais é limitada, cabendo ao governo e à indústria um nível bem 

maior de responsabilização e capacidade de resolver os problemas ecológicos (FRAJ; 

MARTINEZ, 2007). 

De fato, a promoção do consumo sustentável depende, em parte, de um trabalho 

educativo direcionado para a formação de um consumidor-cidadão (FURRIELA, 2001). As 

pessoas precisam se conscientizar de seu papel de ator de transformação e, “a partir e uma 

abordagem crítica (...), refletir sobre suas escolhas e seu papel nas relações de consumo”, por 

meio da compreensão das consequências das mesmas para o ambiente natural, para a 

coletividade e para si mesmo (FABRICIO; LEOCÁDIO, 2013, p. 254). 

Em contrapartida, Sanne (2002) argumenta que os consumidores individuais estão 

muito longe de se responsabilizarem pela sustentabilidade no processo de consumo, por meio 

de suas escolhas racionais ou irracionais na satisfação das próprias necessidades e desejos. É 

mais comum, encontrar os consumidores presos a padrões insustentáveis de consumo 

decorrentes de normas sociais que estão além do controle individual, ou então, devido a 

restrições do contexto institucional em que a decisão individual de consumo é tomada. 

De forma análoga ao que ocorreu no início das pesquisas sobre o comportamento 

do consumidor de forma geral, que tinham como foco o interesse mercadológico, os estudos 

sobre o comportamento do consumidor que prioriza produtos e serviços sustentáveis também 

se iniciaram em decorrência do interesse comercial para uma gama crescente de empresas, 

que passaram a reconhecer esse público como uma oportunidade de aumentar as vendas e 

consequentemente os lucros. Assim, os primeiros esforços dessas pesquisas foram 

direcionadas para conhecer o perfil dos consumidores sustentáveis e compreender a ligação 

entre as suas atitudes e comportamentos. Os estudos evoluíram, então, para tentativas mais 

sofisticadas para entender suas motivações e psicologia e o papel desempenhado pelos fatores 

institucionais (JACKSON, 2005). 

O comportamento de consumo sustentável requer a incorporação de aspectos 

relacionados à sustentabilidade às etapas do processo de compra. Nesse sentido, Belz e Peattie 

(2010) elucidam que, quando iniciaram-se as pesquisas sobre o comportamento do 

consumidor, o foco era o momento efetivo da compra real de produtos e serviços, ou seja, o 
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momento em que um contrato é explícita ou implicitamente estabelecido entre o comprador e 

o vendedor, que dá suporte à transação efetiva de troca de propriedade e posse do dinheiro e 

dos produtos.  

Incorporar os contextos ambientais e sociais significa considerar os impactos de 

um produto ao longo de todas as fases do processo de consumo total, que antecedem e 

sucedem a compra. À medida que as consequências negativas nos âmbitos sociais e 

ambientais da sociedade de consumidores, juntamente com seus sistemas de produção e 

padrões e níveis de consumo característicos, tornam-se cada vez mais evidentes, passam 

também a influenciar gradualmente atitudes e comportamentos dos consumidores em cada 

etapa do processo de consumo (BELZ; PEATTIE, 2010). 

Os autores destacam como essa influência afeta algumas das fases do processo de 

decisão de compra do modelo de Blackwell, Engel e Miniard (2005): 

• A etapa do reconhecimento da necessidade, por exemplo, muitas vezes, torna-

se conflituosa para os consumidores, exigindo-lhes decisões difíceis e 

complexas que envolvem a satisfação de uma necessidade individual sem 

prejudicar o meio ambiente. Belz e Peattie (2010) exemplificam um indivíduo 

que opta por ter um carro para conduzir sua família com conforto e segurança, 

em detrimento da poluição decorrente da emissão de gases durante seu uso;  

• A fase de busca de informação é frequentemente bombardeada por informes 

sobre questões de sustentabilidade por meio de reportagens, documentários, 

campanhas, propagandas, publicidades, rótulos, guias ou sites de comparação 

de produtos;  

• Expande-se o leque de alternativas de consumo capazes de satisfazer as 

necessidades individuais e a avaliação passa a envolver novas modalidades de 

se consumir como, por exemplo, o compartilhamento de bens duráveis ou de 

espaços, o aluguel de equipamentos, o consumo de serviços; 

• O uso de certos produtos, muitas vezes, é mais prejudicial ao meio ambiente do 

que sua produção e descarte, incluindo-se nessa etapa a maneira como os 

equipamentos são mantidos (desligados ou em stand by), a velocidade com que 

os carros são conduzidos, bem como, se há ou não possibilidades viáveis de se 

consertarem produtos quebrados ao invés de simplesmente substituí-los por 

novos; 
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• A etapa do despojamento passa a envolver a avaliação do consumidor quanto à 

responsabilidade dos produtores em recolher o produto ao final de sua vida útil, 

ou às facilidades de desfazimento, reciclagem, reuso, revenda, doação. 

Ainda com relação à incorporação dos aspectos sustentáveis às escolhas 

individuais do consumidor, a pesquisa de Moisander (2007) indica que o comportamento de 

consumo decorre da motivação para agir, composta pelos motivos primários (referente à 

decisão de engajar-se ou não em determinadas classes de comportamento) e seletivos (uma 

vez, decidido engajar-se em determinado perfil de consumidor, refere-se à decisão de qual 

comportamento adotar), e da habilidade, decorrente dos recursos e das oportunidades 

disponíveis aos consumidores. 

A autora argumenta que há muitas controvérsias entre consumidores e ativistas 

ambientais sobre como as consequências das atividades de consumo devem ser manifestadas 

no comportamento do consumidor. Assim, Moisander (2007) enumerou alguns desses 

entraves encontrados nos contextos da motivação e da habilidade para agir que envolvem as 

decisões dos consumidores sobre seus próprios comportamentos. 

No contexto dos motivos primários, a autora cita: (i) a posição radical de que o 

comportamento mais adequado à defesa do meio ambiente é o não-consumo em contraposição 

à posição mais liberal que aceita o consumo, porém defende que essa atividade deve ser 

orientada para produtos e serviços considerados ambientalmente corretos; (ii) a dificuldade 

em definir o que são produtos e serviços sustentáveis e, uma vez definidos, a dificuldade do 

consumidor em discernir se tal item disponível no mercado é prejudicial ou não ao meio 

ambiente; (iii) finalmente, a autora chama a atenção para as divergências quanto aos 

elementos que devem ser considerados prioritariamente relevantes para a qualidade ambiental 

(MOISANDER, 2007). 

Quanto aos motivos seletivos, os principais desafios apontam para uma enorme 

diversidade de práticas sustentáveis disponíveis para os consumidores, que escolherão adotar 

aquelas que, de acordo com seu nível de conhecimento e julgamento pessoal, causem menor 

impacto ambiental (MOISANDER, 2007).  

Por fim, no contexto da habilidade, a autora destaca que ainda há muita 

controvérsia acerca das informações sobre as causas dos problemas ambientais e como 

solucioná-los. Observa-se que consumidores propensos a dispor de seus recursos pessoais 

(recursos financeiros, tempo ou esforço) para “cuidar do meio ambiente” carecem de 
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informações confiáveis, o que desmotiva a adoção de certas práticas e justifica as desculpas 

de não adotá-las (MOISANDER, 2007).  

Aspectos morais e éticos do comportamento de consumo sustentável são 

acrescentados ao debate. Nesse sentido, Moisander (2007) alerta sobre os conflitos 

motivacionais que afloram ao tentar-se conciliar os interesses individuais com os interesses 

coletivos e exemplifica com o fato de que muitas práticas sustentáveis demandam mais 

recursos financeiros, tempo, e esforços dos indivíduos que se propõem a adotá-las. E nem por 

isso, proporcionam-lhes benefícios maiores de forma individual. Isso ocorre porque o meio 

ambiente é um bem compartilhado por toda sociedade. 

Ainda segundo Moisander (2007), as controvérsias associadas ao consumo 

sustentável vão além desses conflitos motivacionais envolvendo interesses individuais e 

políticos. Elas envolvem questões de justiça social, direitos individuais e diferentes visões da 

sociedade boa e justa. Nesse sentido, muitos consumidores decidem suas ações com base no 

utilitarismo, ou seja, optam por atitudes que lhes produzam as melhores consequências. No 

entanto, nem sempre os consumidores têm plena consciência ou controle dessas 

consequências, o que pode desmotivá-los a adotar determinada prática sustentável. Além disso, 

há que considerar-se a influência das normas e deveres, bem como, das crenças e princípios 

morais e éticos, independentemente das consequências. 

Corroborando com essa linha de pensamento, Egri e Pinfield (1998, p. 387) 

destacam a importância de se definir uma visão compartilhada das questões ambientais, uma 

vez que “a solução das ameaças ambientais requer ação coletiva interdependente”. Nesse 

sentido, os autores acrescentam que, inexistindo concordância substancial sobre a natureza 

das ações colaborativas, torna-se improvável que ações individuais surtam efeitos concretos 

capazes de atender aos interesses de qualquer coletividade superior.  

A literatura aponta que consumidores tendem a assumir maior número de práticas 

sustentáveis com maior frequência, chegando a incorporá-las como um hábito, quando se 

auto-atribuem a responsabilidade de consumir sustentavelmente e quando percebem alto nível 

de controle sobre os resultados de seu comportamento de consumo, bem como, percebem que 

tais resultados são eficazes. Em contrapartida, quando percebem que há pouco ou nenhum 

controle sobre os resultados de seus comportamentos, os indivíduos reduzem a crença na 

eficácia de suas decisões, pois entendem que seu esforço parece ser inútil (AZJEN, 1991; 

EDEN, 1993; PORTILHO, 2008). Essas considerações permitem a proposição da primeira 

hipótese para essa pesquisa: 
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H1: Quanto maior a frequência de comportamento de consumo sustentável, maior é a 

percepção de que a responsabilidade é do próprio indivíduo. 

 

Em contrapartida, Portilho (2008) argumenta que as possibilidades de escolhas 

comportamentais são influenciadas pelo contexto social em que o indivíduo está inserido, uma 

vez que tais escolhas são afetadas pelo nível de conhecimento e controle de suas 

consequências e, ainda, se outras pessoas ou atores sociais são vistos como igualmente 

responsáveis.  

Na tentativa de elucidar como o consumidor percebe que a responsabilidade por 

tornar o consumo mais sustentável é da sociedade, Stern et al. (1999) destacam a importância 

de se compreender como as pessoas se disponibilizam a apoiar movimentos ambientais, 

dentre os quais incluem-se as práticas de consumo sustentável. Considerando-se que esses 

movimentos são tratados como movimentos sociais que visam a benefícios coletivos, 

constata-se que eles dependem tanto do alto comprometimento de ativistas que tentam 

mobilizar outras pessoas, o próprio governo, as indústrias, enfim, a sociedade de uma forma 

geral a mudarem seus comportamentos e atitudes em prol do ambientalismo; como de pessoas 

não-ativistas, as quais os autores nomearam de “defensores do movimento” e que simpatizam 

com suas causas e mostram-se dispostos a assumirem determinados comportamentos e 

suportarem alguns custos como forma de apoio.  

No caso da incorporação de práticas sustentáveis aos hábitos de consumo, é 

notória a necessidade de apoio público sob a forma de mudança generalizada no 

comportamento individual entre não-ativistas para o alcance das metas e objetivos de tornar o 

ato de consumir uma atividade que atenda aos preceitos da sustentabilidade (STERN et al., 

1999).  

Para tentar explicar como ocorre a adesão de não-ativistas a movimentos 

ambientais, dentre os quais, as práticas de consumo sustentável, Stern et al. (1999) 

propuseram uma teoria que relaciona a Teoria do Valor-Crença-Norma com outras três teorias 

já exploradas em pesquisas sobre o comportamento do indivíduo voltado para ações pró-

ambiente:  

(i) A Teoria da Norma-Ativação de Schwartz (1973), a qual sustenta que as ações 

pró-ambiente ocorrem em resposta a normas morais pessoais sobre essas ações que são 

ativadas nas pessoas que acreditam que as condições ambientais ameaçam outras pessoas, 
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outras espécies, ou a biosfera (consciência das consequências) e que as ações praticadas por 

eles poderiam evitar essas consequências (atribuição de responsabilidade para si mesmo); 

(ii) A Teoria dos Valores Pessoais de Schwartz (1992; 1994), que postula que há 

dez tipos de valores humanos universais que variam apenas em intensidade entre os diferentes 

contextos culturais, e podem ser agrupados em quatro subconjuntos de valores mais amplos, 

conforme Figura 4: 

 
Figura 4 – Conteúdo e Estrutura dos dez tipos de Valores Humanos Universais de Schwartz 

 
Fonte: Adaptado de Schwartz (1992, p. 45) 

 

Stern et al. (1999) argumentam que os movimentos baseados em valores altruístas 

(auto-transcedentes) e conservadores tendem a enfatizar a importância de benefícios coletivos, 

enquanto os movimentos baseados em valores egoístas (auto-promoção) e abertura-a-

mudança tendem a enfatizar a importância dos benefícios privados. Os autores propõem então 

que cada movimento social buscando um benefício coletivo fundamente-se em determinados 

valores humanos básicos e que cada ideologia de movimento contenha crenças específicas 

sobre as conseqüências e responsabilidades que, em conjunto com os valores selecionados, 

ativam normas pessoais que motivam as pessoas a apoiar os objetivos do movimento. 

(iii) A Teoria do Novo Paradigma Ecológico (NPE) de Dunlap et al. (2000; 

STERN et al., 1999): defende que a ascensão do movimento ambiental está ligada à crescente 

aceitação de um novo paradigma ecológico ou visão de mundo (NPE) - a visão de que as 

ações humanas têm efeitos adversos substanciais sobre a biosfera frágil. A escala de NPE 

mede, principalmente, grandes crenças sobre a biosfera e os efeitos da ação humana sobre ela 
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- uma espécie de teoria ecológica popular a partir da qual as crenças sobre as conseqüências 

adversas de alteração ecológica podem ser facilmente deduzidas. Em certo sentido, NPE mede 

a consciência de muitas consequências adversas gerais das condições ambientais, ao passo 

que a maioria dos estudos utilizando as medidas da Teoria da Norma-Ativação de Schwartz 

(1973) mede as conseqüências de problemas específicos. O NPE é uma visão de mundo que 

predispõe o indivíduo a aceitar um foco mais estreito das crenças acerca das conseqüências 

adversas. 

A proposta de Stern et al. (1999) é relacionar os três conceitos apresentados por 

meio de uma cadeia causal de cinco variáveis conforme representado na Figura 5: valores 

(especialmente valores altruístas); novo paradigma ecológico; consequências adversas / 

sensibilização das crenças das consequências; auto-atribuição de responsabilidade para com 

as crenças (não medidas no estudo dos autores); e, norma pessoal para a ação pro-ambiente.  

 

Figura 5 – Modelo de variáveis da Teoria Valor-Crença-Norma aplicada ao ambientalismo 
 

Valores 
Altruístas

Ativismo 
Ambiental

Valores 
Egoístas

Cidadania 
Ambiental

Novo Paradigma 
Ecológico

Consciência das 
Consequencias

Atribuição de Auto-
responsabilidade

Normas Pessoais 
Pró-ambiente

Valores 
Tradicionais

Apoio a Políticas 
Ambientais

Valores de 
Abertura à 
Mudança

Comportamentos 
Privativos

 
Fonte: Stern et al. (1999, p. 84) 

 

A cadeia causal move-se de elementos relativamente estáveis, centrais de 

personalidade e estrutura de crenças para crenças mais focadas sobre as relações homem-

ambiente, as ameaças que representam para objetos de valor, bem como a responsabilidade 

pela ação, finalmente ativando um senso de obrigação moral que cria uma predisposição a 

agir em apoio às metas do movimento (STERN et al., 1999).  

Os autores postulam que cada variável na cadeia afeta diretamente a próxima 

variável; e cada uma pode também afetar diretamente as variáveis mais distantes na cadeia. A 

hipótese é de que as normas pessoais afetam diretamente todas as três manifestações de apoio 

para o movimento ambiental e que todas as outras variáveis na teoria podem ter efeitos 
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indiretos através de normas, bem como em alguns casos efeitos líquidos e diretos (STERN et 

al., 1999).  

Pressupõe-se, ainda, que cada tipo de apoio ao movimento seja afetado pelas 

capacidades individuais para executar as ações necessárias para fornecer o tipo de apoio e por 

condições externas, contextuais que facilitam ou limitam essas ações. Assim, determinados 

tipos de apoio ao movimento fluem de um elemento disposicional baseado em valores 

pessoais e crenças normativas, mas são ainda mais moldados por outras influências - 

notavelmente, as capacidades e limitações - que transformam a disposição em determinados 

tipos de ação (STERN et al., 1999).  

Stern et al. (1999) concluíram então que há quatro diferentes tipos de 

comportamento de apoio ao movimento pró-ambiente que podem ser desempenhados pelos 

consumidores não-ativistas: 

(i) O ativismo ambiental: refere-se ao ativismo público comprometido, como a 

participação em manifestações, e, o envolvimento extenso e ativo nas organizações dos 

movimentos sociais. Ativismo comprometido é essencial, é claro, para organizações do 

movimento funcionarem e para os movimentos avançarem em face da inércia e resistência 

ativa. 

(ii) A cidadania ambiental: refere-se à cidadania ativa menos comprometida 

envolvendo atividades políticas menos públicas ou que apresentam menos risco do que o 

ativismo engajado. Estas atividades incluem escrever cartas para as autoridades políticas, 

contribuir para fundos de organização do movimento, bem como, o interesse pela literatura 

sobre o movimento; 

(iii) O apoio a políticas ambientais: trata-se do apoio e da aceitação de políticas 

públicas que podem exigir o sacrifício material, a fim de alcançar as metas do movimento. Os 

movimentos muitas vezes pressionam por mudanças sociais que exigem tais sacrifícios. Por 

exemplo, as políticas ambientais exigem muitas vezes que as pessoas paguem preços mais 

altos ou mais impostos ou submetam-se a regulamentação do seu comportamento (por 

exemplo, a reciclagem obrigatória, proibição de regar o gramado durante as secas). As lutas 

dos movimentos tornam-se mais fáceis se muitas pessoas, não apenas ativistas, 

voluntariamente aderirem a esses sacrifícios e apoiarem políticas públicas que são impostas a 

todos; 

(iv) Os comportamentos privativos: envolve mudanças de comportamento na 

esfera pessoal ou privada. Para os objetivos dos movimentos ambientais, comportamentos de 



58 
 

consumo, como reduções de energia e compras de produtos ambientalmente benignos/corretos, 

contribuem consideravelmente se forem suficientemente generalizados. Eles também servem 

como um sinal para o governo e a indústria sobre a preocupação dos cidadãos e preferências 

dos consumidores. 

As atividades de consumo envolvem ainda muitos outros fatores além do 

comportamento individual, o que leva a autores como Ceglia, Lima e Leocádio (2015, p. 415) 

a questionarem “como pode um contexto cross-cultural influenciar o comportamento humano 

em direção ao consumo sustentável?” 

Para responder a esse questionamento, os autores debruçaram-se sobre pesquisas 

que tratavam do comportamento do consumidor sustentável em diferentes culturas a exemplo 

dos estudos de Craig e Douglas (2006) e Thogersen (2010). Tais pesquisas foram então 

examinadas sob os enfoques êmico (que trata de compreender um dada cultura nacional, sem 

compará-la a outras culturas) e ético (que explora diferentes culturas em busca de variáveis 

universais ou teorias que podem ser aplicadas a todas as culturas indistintamente ao longo de 

sua evolução), bem como, sob os elementos que compõem as culturas conforme proposto por 

Craig e Douglas (2006). 

Assim, abordando diferentes teorias sobre o comportamento do consumidor, como 

a Teoria dos Valores Humanos de Schwartz (1994), a Teoria do Valor-Crença-Norma de Stern 

(2000) e a Teoria do Comportamento Planejado de Azjen (1991), Ceglia, Lima e Leocádio 

(2015) propuseram uma discussão teórica alternativa para o consumo sustentável, na qual 

evidenciam-se as relações entre os componentes das culturas – materiais e artefatos, 

linguagem e sistema de comunicação, e, valores e sistema de crenças – e a forma como esses 

valores e crenças influenciam a Teoria do Comportamento Planejado. 

A partir dessa discussão teórica, surgiu uma proposta de framework que integra os 

elementos culturais de Craig e Douglas (2006) com as Teorias do Valor-Crença-Norma de 

Stern (2000) e a Teoria do Comportamento Planejado de Azjen (1991), conforme Figura 6: 
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Figura 6: Framework Cross-Cultural de Consumo Sustentável. 
 

 
Fonte: Ceglia, Lima e Leocádio (2015, p. 419) 

 

Na visão de Ceglia, Lima e Leocádio (2015), os elementos inter-culturais entre os 

países são abordados devido a cada país possuir seu próprio idioma, sistemas de comunicação, 

materiais e artefactos, valores e crenças que moldam o comportamento sustentável. Estes 

elementos influenciam uns aos outros como num ciclo e, são capazes de influenciar o 

comportamento das pessoas.  

Além disso, o comportamento de consumo sustentável fundamenta-se nos valores. 

Há várias evidências empíricas que apontam a benevolência e o universalismo dos valores de 

Schwartz (1994) como os valores mais evidentes naqueles consumidores que assumem 

posturas ambientais e altruístas. Nesse sentido, Ceglia, Lima e Leocádio (2015) argumentam 

que, quando a comunicação é falha ou controlada pelo estado, a mensagem sustentável pode 

ser distorcida ou até mesmo ausente, em total desacordo com as políticas públicas; portanto, 

os valores podem ser influenciados positivamente ou negativamente.  

Os sistemas de linguagem e comunicação de cada cultura, incluindo-se as imagens 

e gráficos, têm a função de tornar tangível as informações sobre as consequências das 

atividades de consumo traduzindo-as em informações compreensíveis e de fácil percepção 
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para os consumidores (CEGLIA; LIMA; LEOCÁDIO, 2015). Assim, forma-se um Novo 

Paradigma Ecológico (NEP), conforme proposto por Dunlap et al. (2000). 

O NEP é influenciado pelos valores porque as pessoas moldam uma nova 

consciência dos problemas ambientais e, portanto, conhecem as consequências deste 

problema. Este processo entre a consciência dos problemas e conhecimento das 

consequências é chamado consequência adversa do objeto valorizado (CEGLIA; LIMA; 

LEOCÁDIO, 2015).  

O controle comportamental percebido refere-se à facilidade ou dificuldade 

percebida de realizar o comportamento com base na experiência do passado e disponibilidade 

de recursos. As pessoas são influenciadas pela sociedade e pelo que podem responder a ela 

por meio de seus comportamentos. Tratam-se das normas subjetivas e as pessoas respondem a 

elas pela atitude e pelo controle comportamental percebido (AZJEN, 1991).  

Os estudos de Stern et al. (1999) e de Ceglia, Lima e Leocádio (2015) somados à 

influência social que incide sobre as decisões de compra dos consumidores, conforme 

discutido por Blackwell, Engel e Miniard (2005); Hawkins et al. (2007) e Solomon (2008), 

devidamente apresentada na seção 2.1 desse trabalho, suportam a proposição de uma segunda 

hipótese para essa pesquisa: 

  

H2: Quanto menor a frequência de comportamento de consumo sustentável, maior é a 

percepção de que a responsabilidade é de outras pessoas. 

 

Ceglia, Lima e Leocádio (2015) acrescentam ainda que a capacidade percebida 

para reduzir a ameaça proposta por Stern (2000) refere-se não só aos recursos como também à 

estrutura disponível para que o indivíduo consuma de forma sustentável. Assim, se um 

consumidor não tem recursos suficientes para comprar alimentos orgânicos, ou não é capaz de 

comprá-lo porque a comercialização de tais produtos ocorre em local distante, essa pessoa é 

incapaz de adotar um comportamento de consumo sustentável, apesar de ter uma intenção 

sustentável (CEGLIA; LIMA; LEOCÁDIO, 2015).  

A partir da Teoria do Comportamento Planejado, pode-se afirmar que as normas 

subjetivas, controle comportamental percebido e atitude formam a intenção sustentável, que 

por sua vez influencia o consumo sustentável das pessoas (AZJEN, 1991).  

Ceglia, Lima e Leocádio (2015) propõem na Figura 6 que o consumo sustentável 

é influenciado tanto pelo controle comportamental percebido como pela intenção sustentável. 
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Os autores elucidam essa influência por meio do exemplo de duas pessoas que têm a mesma 

intenção sustentável para executar determinado comportamento sustentável. No entanto, elas 

podem perceber o controle comportamental de forma diferente. Assim, aquele que tiver mais 

informações sobre a ação sustentável terá mais possibilidades de executá-lo.  

Dentre essas informações sobre a ação sustentável, destaca-se a atuação 

governamental. Nesse sentido, Jackson e Michaelis (2003) chamam a atenção para a crescente 

deliberação de políticas sócio-ambientais voltadas para estimular ou restringir determinadas 

condutas comportamentais. Para tanto, o governo utiliza-se da supremacia de seus poderes 

legais, regulatórios e fiscalizatórios, que contemplam instrumentos coercitivos, a concessão de 

subsídios e outras vantagens, bem como, o fornecimento de estruturas que favoreçam ou 

limitem os comportamentos dos indivíduos.  

Jackson e Michaelis (2003) acrescentam que informar adequadamente os 

consumidores sobre as opções de consumo é a principal ferramenta de gestão para influenciar 

as condutas comportamentais dos consumidores. Para os autores, o papel convencional do 

governo na formulação de políticas em relação ao consumo sustentável (como em outros 

contextos) é definida de duas maneiras.  

A primeira é aquela em que o governo procura compreender e influência do 

comportamento do consumidor a partir do exterior. Nesse caso, o governo é entendido como o 

gerente do sistema. Os consumidores são entendidos como entidades com um comportamento 

que é, até certo ponto, explicável e responsivo aos estímulos de modo previsível. Medidas 

neste grupo incluem: regulamentos e normas, instrumentos do mercado e planejamento 

(JACKSON; MICHAELIS, 2003).  

O segundo papel é aquele em que o governo procura influenciar os consumidores 

através da informação, educação e outras medidas psicológicas. Há uma grande quantidade de 

experiências com tais medidas, especialmente em áreas como saúde, segurança, nutrição e 

combate a vícios. Os governos têm utilizado o sistema de ensino, as mensagens da mídia, a 

regulação da mídia e a rotulagem para tentar convencer as pessoas a consumir de forma 

diferente. Medidas neste conjunto incluem o uso de impostos e o direito penal para enviar um 

sinal de dissuasão ou forte mensagem moral. Nestes casos, o governo está se comportando 

como um consultor especialista, um guia moral, ou um pai substituto (JACKSON; 

MICHAELIS, 2003). 

No Brasil, temos o exemplo da Agenda 21 (BRASIL, 2002), que prevê a atuação 

estatal de forma colaborativa com outras instituições envolvidas no processo de consumo para 
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alcançar, em meio aos diversos objetivos elencados no referido documento: (i) a promoção da 

eficiência dos processos de produção e a redução do desperdício no processo de crescimento 

econômico, levando em consideração as necessidades de desenvolvimento; (ii) o 

desenvolvimento de uma política interna a fim de estimular a adoção de padrões de produção 

e consumo mais sustentáveis; e, (iii) o reforço de valores que estimulem padrões de produção 

e consumo sustentáveis, bem como, o reforço de políticas que incentivem a transferência de 

tecnologias ambientalmente saudáveis para os países em desenvolvimento. 

Esses objetivos evidenciam a importância do papel do governo na promoção do 

consumo sustentável, bem como, que a articulação com os demais atores envolvidos no 

campo da produção e do consumo é fundamental nesse processo (OLIVEIRA, 2014). Assim, 

Jackson e Michaelis (2003) argumentam que o papel do Estado na promoção do consumo 

sustentável deve ser capaz de influenciar não só a eficiência da produção industrial, o 

desempenho dos negócios e o design dos produtos, mas também as expectativas, escolhas, 

decisões e condutas comportamentais dos consumidores individuais, além de oferecer 

condições estruturais gerais no contexto mais amplo em que as atividades de consumo são 

executadas de forma que facilitem as mudanças de hábito necessárias.  

Krause (2009) contribui com a discussão destacando o que defende a UNEP 

(United Nations Environment Program) como desafio do governo, qual seja o de criar as 

condições adequadas que estimulem, por meio de políticas públicas apropriadas, os 

consumidores a mudarem seus hábitos naturalmente para a adoção de condutas de 

comportamentos de consumo sustentáveis. 

Butzke e Pontalti (2014) acrescentam ao debate sobre o papel do governo na 

promoção do consumo sustentável a disposição constitucional brasileira que impõe em seu 

artigo 225 a sustentabilidade como um dever, e não como opção: “Art. 225. Todos têm direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988). 

O dispositivo deixa claro que o Estado deve dar o exemplo, posto que é chamado 

em sua função, tendo em vista a sustentabilidade da gestão pública e política dos seus atos. 

Segundo os autores, ao Direito cabe efetivar o valor constitucional para equilibrar o piso 

social com o teto ambiental global. A razão disso é que a sustentabilidade busca promover a 

exploração dos recursos naturais conservando-se o equilíbrio ecológico, superando um novo 

paradigma para a sociedade contemporânea. Os governos com seus poderes democráticos 



63 
 

devem empregar este conceito para além das suas fronteiras territoriais, como um novo valor 

político-institucional, educacional, econômico, cultural e social. Uma grande parcela da 

responsabilidade pela incorporação desse valor cabe ao Estado, como administrador dos 

interesses sociais e guardião do patrimônio público, incluindo-se o capital ambiental 

(BUTZKE; PONTALTI, 2014). 

Essas considerações suportam, portanto, a proposição da terceira hipótese dessa 

pesquisa: 

 

H3: Quanto menor a frequência de comportamento de consumo sustentável, maior é a 

percepção de que a responsabilidade é do governo. 

 

O nível de consumo sustentável do indivíduo tem sido mensurado por meio de 

diversas escalas que foram desenvolvidas para tal fim, bem como, para tentar identificar os 

motivos que estimulam as pessoas a conduzirem suas ações em direção a práticas sustentáveis. 

Ribeiro e Veiga (2011) analisaram alguns desses instrumentos, como por exemplo a ECCB 

(Ecologically Conscious Consumer Behavior) de Roberts (1996) e Roberts e Bacon (1997) e 

sua posterior replicação por Straughan e Roberts (1999); além da proposta de Gonçalves-Dias 

et al. (2009), dentre outras, para então propor e analisar empiricamente uma escala de 

consumo sustentável, que foi adaptada para este estudo. 

Ao propor um instrumento de análise do comportamento de consumo sustentável, 

Roberts (1996) argumenta que a solução dos problemas ambientais depende do 

comportamento do consumidor ecologicamente consciente. Partindo do pressuposto de que as 

variáveis demográficas têm sido insuficientes para a segmentação desse público, o autor 

selecionou, então, diversas condutas consideradas como práticas de comportamentos de 

consumo consciente e propôs uma escala, a qual denomina ECCB (Ecologically Counscious 

Consumer Behavior), para elucidar a correlação das variáveis demográficas com as variáveis 

comportamentais dos consumidores que desempenham esse tipo de comportamento como 

forma de investigar as variáveis que afetam o comportamento socialmente responsável 

durante o processo de decisão de compra. 

Em pesquisa posterior, Straughan e Roberts (1999) reaplicaram a ECCB para 

averiguar o predomínio dos atributos psicográficos (no caso altruísmo, efetividade percebida 

pelo consumidor, liberalismo e preocupação ambiental) sobre as características demográficas 
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(idade, sexo, renda e nível de escolaridade) na possibilidade de apresentar fundamentos mais 

consistentes para a segmentação do mercado de consumidores com consciência ecológica. 

No Brasil, os estudiosos Lages e Vargas Neto (2002) empreenderam uma pesquisa 

utilizando-se do mesmo instrumento de Straughan e Roberts (1999) a fim de verificar o 

comportamento do consumidor brasileiro diante das questões e dos problemas ambientais que 

o mundo vem enfrentando. Dentre os resultados encontrados, os autores ratificaram a 

insuficiência das variáveis demográficas para explicar o comportamento de consumo 

sustentável e validaram seis dimensões comportamentais relacionadas à consciência ecológica 

e comportamento ambiental do consumidor, conforme Quadro 1:  

Quadro 1 – Dimensões do Comportamento de Consumo Ecologicamente Consciente.  
DIMENSÕES DO 

COMPORTAMENTO DE CONSUMO 
ECOLOGICAMENTE CONSCIENTE 

DESCRIÇÃO 

Produto Consciência em relação a produtos, relacionada com a 
preocupação do consumidor em comprar ou consumir apenas 
produtos que não gerem, de alguma forma, prejuízos ao meio-
ambiente ou de empresas que não apresentem descaso com 
questões ambientais. 

Reciclagem e Reutilização  
 

Dimensão da consciência ecológica onde o consumidor apresenta 
uma preocupação em utilizar apenas produtos que possam ser 
reciclados ou que de alguma maneira sejam reutilizáveis.  

Alimentação e Saúde  Dentro desta dimensão, as variáveis caracterizam um consumidor 
que apresenta uma preocupação direta com a origem dos 
alimentos que consome, incluindo as preocupações quanto ao uso 
de agrotóxicos e os seus prejuízos ao meio ambiente; e os 
cuidados com os danos provocados à saúde humana por alimentos 
nocivos.  

Hábitos Domésticos Comportamento ecológico observado nos hábitos domésticos e 
familiares. 

Ação de Mudança  
 

Comportamento ecológico manifestado através do conhecimento e 
informações no sentido de reduzir o consumo de recursos escassos 
e/ou prejuízos à natureza. 

Consumo de Energia Comportamento relacionado a produtos e/ou hábitos decorrente de 
informações ou campanhas específicas. Neste caso, nota-se o 
impacto evidente de campanhas (2001/2002) visando à redução do 
consumo de energia através da troca de lâmpadas. 

Fonte: Lages e Vargas Neto (2002, p. 9) 

A fim de caracterizar a dimensão ambiental do comportamento de futuros 

administradores e explorar condições, desafios e perspectivas para a ampliação da formação 

socioambiental nos projetos pedagógicos de cursos de Administração, Gonçalves-Dias et al. 

(2009) propuseram uma escala que busca identificar e mensurar variáveis representativas 

dessa dimensão para a construção de uma tipologia de comportamento sustentável de futuros 

profissionais. Tal pesquisa comprovou novamente a ineficácia das variáveis demográficas 
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para identificar e caracterizar os consumidores ecologicamente conscientes e resultou em um 

conjunto de cinco fatores que caracterizam o comportamento ambiental, conforme Quadro 2: 

Quadro 2 – Dimensões do comportamento ambiental  
DIMENSÃO DESCRIÇÃO 

Consumo Engajado  
 

Responsável pela maior parte da variância dos dados, agrupa variáveis 
relativas às atitudes dos respondentes quanto ao consumo. Elas expressam 
o nível de conscientização dos indivíduos sobre as questões ambientais que 
envolvem a postura dos fabricantes e também um caráter mais ativo na 
procura de opções de produtos ecologicamente corretos. 

Preocupação com o Lixo  
 

Reuniu variáveis ligadas à atitude dos indivíduos quanto ao lixo e limpeza 
de ambientes domésticos e públicos. 

Boicote via Consumo  Também aglutinou variáveis comportamentais relacionadas ao consumo, 
contudo o caráter da postura dos indivíduos indica maior propensão a 
penalizar produtos e serviços ecologicamente incorretos. 

Mobilização Agregou variáveis comportamentais relacionadas a uma postura proativa 
na busca da sensibilização de outros indivíduos no que se refere às 
questões ambientais.  

Ambiente Doméstico  Agrupou variáveis ligadas ao comportamento do indivíduo na vida 
domiciliar. As variáveis estão relacionadas ao uso cotidiano de recursos 
naturais, como energia elétrica e água. 

Fonte: Gonçalves-Dias et al. (2009, p. 13) 

A partir desses estudos, Ribeiro e Veiga (2011) incrementam a literatura 

apresentando um instrumento que busca abordar a totalidade do ciclo de consumo, incluindo 

nesse ciclo não só o momento da compra, mas também o uso e descarte do que remanescer 

após o uso. Além disso, o instrumento proposto pelos autores contempla aspectos 

relacionados à preocupação com a economia de recursos naturais, o apoio a empresas 

ecologicamente responsáveis e a tendência em adotar um estilo de vida menos consumista, 

com menor impacto ambiental negativo. 

A escala de Ribeiro e Veiga (2011, p. 58) considera que o consumo sustentável é 

“conceitualmente concebido como a consciência ecológica na compra de produtos e serviços, 

o não desperdício de recursos, o empenho em reciclagem de materiais e produtos e a 

propensão para um estilo de vida menos consumista” que pode ser operacionalizado por meio 

de 13 condutas agrupadas em quatro dimensões: consciência ecológica, economia de recursos, 

reciclagem e frugalidade, conforme Quadro 3: 
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Quadro 3 – Dimensões do consumo sustentável 
DIMENSÕES DESCRIÇÃO 

Consciência Ecológica Retrata a fase de aquisição, indicando a preferência dos consumidores por produtos 
e serviços ecologicamente corretos. Dimensão amplamente apoiada como parte do 
consumo sustentável, usualmente referida como consumo ecologicamente 
consciente ou consumo verde (entre outros ROBERTS, 1996; STRAUGHAN; 
ROBERTS, 1999; LAGES; VARGAS NETO, 2002; FRAJ; MARTINEZ, 2007; 
INSTITUTO AKATU, 2007; GONÇALVES-DIAS et al., 2009; RIBEIRO; VEIGA, 
2011). 

Economia de recursos Retrata a fase de uso, destacando o não desperdício de água e energia elétrica. Essa 
fase também reflete uma das bases da sustentabilidade, na medida em que trata de 
aspectos diretamente envolvidos com a redução do desperdício (CONNOLLY; 
PROTHERO, 2008; LAGES; VARGAS NETO, 2002; CONNOLLY; PROTHERO, 
2003; DIAS, 2007; GONÇALVES-DIAS et al., 2009; RIBEIRO; VEIGA, 2011). 

Reciclagem Retrata a fase de descarte, lembrando o cuidado com o meio ambiente no fim do 
ciclo de vida dos produtos. Cada vez mais as pessoas estão praticando a reciclagem 
dos materiais, seja em suas casas seja no trabalho, e vários estudos dão suporte à sua 
importância no contexto da sustentabilidade ambiental (CONNOLLY; PROTHERO, 
2008; LAGES; VARGAS NETO, 2002; CONNOLLY; PROTHERO, 2003; DIAS, 
2007; GONÇALVES-DIAS et al., 2009; RIBEIRO; VEIGA, 2011). 

Frugalidade Retrata a propensão a um estilo de vida mais simples, menos consumista, que 
implica comportamentos ambientalmente favoráveis (SHAW; MORAES, 2009). 
Pode ser considerada uma categoria híbrida dessa escala, na medida em que se 
refere à compra de produtos usados e à preocupação em reutilizar os produtos 
sempre que possível. Considerando que, possivelmente, o maior desafio do 
consumo sustentável seja enfrentar a necessidade de reduzir o ritmo acelerado de 
consumo e desperdício em escala mundial (CONNOLLY; PROTHERO, 2003; 
SCHAEFFER; CRANE, 2005; KOLANDAI-MATCHETT, 2009; KRAUSE, 2009; 
RIBEIRO; VEIGA, 2011), vislumbra-se a frugalidade como uma importante 
dimensão do consumo sustentável. 

Fonte: Adaptado de Ribeiro e Veiga (2011). 

A escala proposta por Ribeiro e Veiga (2011) tem sido aplicada em pesquisas 

sobre o comportamento de consumo sustentável a exemplo do estudo de Oliveira, Correia e 

Gomez (2014) que compara as atitudes e as práticas cotidianas de consumo entre alunos e 

professores. As autoras concluíram que os grupos pesquisados, embora demonstrem atitudes 

pró-ambientais, não se mostram dispostos a mudar seus comportamentos de consumo em 

direção às práticas consideradas mais conscientes e ecologicamente corretas.  

Além disso, as condutas comportamentais mais positivas em relação ao meio 

ambiente e identificadas como as mais praticadas nos hábitos cotidianos de consumo 

“também estão associadas a aspectos que envolvem as finanças dos investigados, como a 

economia no consumo de energia e água”. Diante desse contexto, fica comprometida a 

afirmação de que esses consumidores estejam realmente engajados em comportamentos de 

consumo sustentável (OLIVEIRA; CORREIA; GOMEZ, 2014, p. 102). 

Esse resultado, além de corroborar com o hiato entre atitudes e execução de 

condutas comportamentais conforme identificado por Azjen (1991), quando propôs a inclusão 

da variável “controle comportamental percebido” à Teoria da Ação Racional, o que resultou 
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na proposta da Teoria do Comportamento Planejado, ratifica que, em se tratando de 

comportamentos de consumo sustentáveis, tal hiato parece tornar-se ainda mais evidente.  

Essa constatação, ainda segundo Oliveira, Correia e Gomez (2014, p. 103), é 

preocupante e demonstra a necessidade de serem desenvolvidas ações para formação de uma 

cultura de consumo sustentável que resulte em mudanças de hábitos comportamentais em 

todos os âmbitos da sociedade, o que pode exigir investimentos em intervenções no contexto 

em que ocorre o consumo em razão das influências que este exerce sobre o comportamento 

dos consumidores, incluindo-se entre essas intervenções mudanças nas estruturas “físicas, 

normativas e facilitadores que apoiem a mudança nos padrões de consumo, na busca por 

torna-los sustentáveis”.  

Seguindo a recomendação de Ribeiro e Veiga (2011), Santos e Conke (2014) 

replicaram a escala de consumo sustentável proposta pelos primeiros em um estudo 

comparativo do comportamento de 402 respondentes classificados entre motoristas e ciclistas, 

considerando-se estes últimos como pessoas sabidamente engajadas em movimentos em prol 

do meio ambiente. 

Os resultados de Santos e Conke (2014) mais uma vez reforçaram que o 

comportamento de consumo sustentável ainda está longe do ideal, uma vez que, os 

consumidores não executam as condutas comportamentais consideradas sustentáveis na 

frequência esperada, indicando a necessidade de desenvolvimento de uma consciência 

ambiental e o esforço por tornar as práticas sustentáveis em hábitos de comportamento 

cotidianos. 

Ao comparar as características comportamentais dos dois grupos – motoristas e 

ciclistas – os autores constataram que o “estilo de vida parece influenciar mais na adoção de 

hábitos sustentáveis de consumo do que características sociodemográficas” (SANTOS; 

CONKE, 2014, p. 3411). Os autores afirmam ainda que a promoção de um estilo de vida mais 

sustentável aparenta surtir maior efeito do que que ações isoladas, como as que ocorrem em 

um momento específico de consumo. 

Santos e Conke (2014) concluem que a responsabilidade pelo consumo 

sustentável não se restringe ao consumidor individual, uma vez que todos dependem dos 

recursos naturais para garantir a própria sobrevivência. Nesse sentido, os estudiosos chamam 

a atenção para o papel de outros atores envolvidos nesse processo, como a sociedade, as 

empresas, as ONG´s, e o próprio governo.  
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Assim, os autores sugerem que as empresas podem contribuir para tornar o 

consumo sustentável não só por meio da oferta de produtos e serviços ambientalmente 

corretos, mas também por meio da adequação de todo o processo produtivo buscando torna-lo 

o menos impactante possível ao meio ambiente. Além disso, as empresas poderiam instituir 

premiações e outros benefícios direcionados aos consumidores que fazem escolhas mais 

sustentáveis (SANTOS; CONKE, 2014). Para as ONG´s, Santos e Conke (2014, p. 3413) 

indicam as atividades de educação e desenvolvimento de consciência ambiental. O governo, 

por sua vez, “deve regular, controlar e fiscalizar as atividades, de forma a conter abusos e 

incentivar boas práticas”.  

Uma terceira replicação da escala de Ribeiro e Veiga (2011) foi empreendida por 

Ronchi et al. (2016) com o objetivo de se identificarem os determinantes do consumo 

sustentável entre 290 estudantes universitários. Os resultados coincidiram com as conclusões 

de estudos anteriores, ou seja, foi constatado mais uma vez que algumas condutas 

comportamentais “não são praticadas como se espera, apesar de toda a publicidade envolvida 

no tema do consumo sustentável e na necessidade e urgência que o tema exige”. Os autores 

sugerem então que as discussões sobre o assunto ponderem alguns resultados, uma vez que 

em sua pesquisa foram investigados comportamentos de estudantes de administração que irão 

atuar no mercado de trabalho como gestores e fortes influenciadores da sociedade (RONCHI 

et al., 2016, p. 135).  

Ronchi et al. (2016) concluem que há uma urgente necessidade de um maior 

entendimento sobre consumo sustentável por meio do envolvimento das pessoas em 

atividades que gerem processos reflexivos, formativos e informativos, que contribuirão para 

além da aprendizagem comportamental, por meio da “construção de uma cultura cidadã, da 

formação de atitudes ecológicas, de responsabilidade ética e social, considerando a 

solidariedade e a justiça ambiental” (MARCOMIN, 2009, p. 112). Assim, mais do que 

comportamentos isolados, o comportamento de consumo sustentável constitui-se em um 

processo de amadurecimento de valores e visões mais duradouros que possibilitem os 

indivíduos a pensar e agir frente ao contexto das relações homem e ambiente (RONCHI et al., 

2016). 

Além dos estudos expostos nos parágrafos anteriores, que confirmam a validade, a 

credibilidade e a confiabilidade do instrumento proposto por Ribeiro e Veiga (2011), estes 

autores acrescentam que a referida escala possibilita ainda investigar as influências sobre o 

comportamento do consumidor, o que justifica a adaptação desse instrumento para mensurar a 
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proporção da responsabilidade da sociedade, do governo e do indivíduo sobre os níveis de 

consumo individual. 

Considerando-se o agrupamento das práticas sustentáveis da escala de Ribeiro e 

Veiga (2011) em quatro dimensões, faz-se necessário desdobrar as hipóteses desse estudo de 

acordo com a responsabilidade e a dimensão de comportamento sustentável para tornar mais 

didática a análise dos resultados. Assim cada uma das três hipóteses foi desmembrada 

conforme segue:       

 

H1: Quanto maior a frequência de comportamento de consumo sustentável, maior é a 

percepção de que a responsabilidade é do próprio indivíduo.  

(H1: ↑Frequência de consumo sustentável do indivíduo > ↑Responsabilidade atribuída ao 

próprio indivíduo/a si próprio) 

 

H1a: Quanto maior a frequência de comportamento de consumo sustentável relativo às 

condutas da dimensão consciência ecológica, maior é a percepção de que a responsabilidade 

é do próprio indivíduo. 

(H1a: ↑Consciência ecológica > ↑responsabilidade do indivíduo) 

 

H1b: Quanto maior a frequência de comportamento de consumo sustentável relativo às 

condutas da dimensão economia de recursos, maior é a percepção de que a responsabilidade 

é do próprio indivíduo. 

(H1b: ↑Economia de recursos > ↑responsabilidade do indivíduo) 

 

H1c: Quanto maior a frequência de comportamento de consumo sustentável relativo às 

condutas da dimensão frugalidade, maior é a percepção de que a responsabilidade é do 

próprio indivíduo. 

(H1c: ↑Frugalidade > ↑responsabilidade do indivíduo) 

 

H1d: Quanto maior a frequência de comportamento de consumo sustentável relativo às 

condutas da dimensão reciclagem, maior é a percepção de que a responsabilidade é do 

próprio indivíduo 

(H1d: ↑Reciclagem > ↑responsabilidade do indivíduo) 
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H2: Quanto menor a frequência de comportamento de consumo sustentável, maior é a 

percepção de que a responsabilidade é de outras pessoas. 

(H2: ↓Frequência de consumo sustentável do indivíduo > ↑Responsabilidade atribuída a 

outras pessoas) 

 

H2a: Quanto menor a frequência de comportamento de consumo sustentável relativo às 

condutas da dimensão consciência ecológica, maior é a percepção de que a responsabilidade 

é de outras pessoas.  

(H2a: ↓Consciência ecológica > ↑responsabilidade de outras pessoas) 

 

H2b: Quanto menor a frequência de comportamento de consumo sustentável relativo às 

condutas da dimensão economia de recursos, maior é a percepção de que a responsabilidade 

é de outras pessoas. 

(H2b: ↓Economia de recursos > ↑responsabilidade de outras pessoas) 

 

H2c: Quanto menor a frequência de comportamento de consumo sustentável relativo às 

condutas da dimensão frugalidade, maior é a percepção de que a responsabilidade é de 

outras pessoas. 

(H2c: ↓Frugalidade > ↑responsabilidade de outras pessoas) 

 

H2d: Quanto menor a frequência de comportamento de consumo sustentável relativo às 

condutas da dimensão reciclagem, maior é a percepção de que a responsabilidade é de outras 

pessoas. 

(H2d: ↓Reciclagem > ↑responsabilidade de outras pessoas) 

 

e 

H3: Quanto menor a frequênca de comportamento de consumo sustentável, maior é a 

percepção de que a responsabilidade é do governo. 

(H3: ↓ Frequência de consumo sustentável do indivíduo > ↑responsabilidade atribuída ao 

governo) 
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H3a: Quanto menor a frequência de comportamento de consumo sustentável relativo às 

condutas da dimensão consciência ecológica, maior é a percepção de que a responsabilidade 

é do governo. 

(H3a: ↓Consciência ecológica > ↑responsabilidade do governo) 

 

H3b: Quanto menor a frequência de comportamento de consumo sustentável relativo às 

condutas da dimensão economia de recursos, maior é a percepção de que a responsabilidade 

é do governo. 

(H3b: ↓Economia de recursos > ↑responsabilidade do governo) 

 

H3c: Quanto menor a frequência de comportamento de consumo sustentável relativo às 

condutas da dimensão frugalidade, maior é a percepção de que a responsabilidade é do 

governo. 

(H3c: ↓Frugalidade > ↑responsabilidade do governo) 

 

H3d: Quanto menor a frequência de comportamento de consumo sustentável relativo às 

condutas da dimensão reciclagem, maior é a percepção de que a responsabilidade é do 

governo. 

(H3d: ↓Reciclagem > ↑responsabilidade do governo) 

 

Propostas essas hipóteses, a sessão seguinte detalhará a metodologia utilizada para 

coleta e análise dos dados a fim de facilitar a compreensão do passo a passo desenvolvido 

nesse estudo para tentar responder ao questionamento de pesquisa e atender aos objetivos 

geral e específicos.   
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3 METODOLOGIA 

 

A tarefa de pesquisa é tratada como uma sequência de passos que formam um 

processo claramente definido e que precisa ser detalhado para facilitar o entendimento do 

problema e dos resultados encontrados (COOPER; SCHINDLER, 2003), possibilitando 

posterior replicação do estudo, validação e evidenciação da relevância dos resultados 

(SELTIZZ et al., 1987). 

Esta seção trata de detalhar as etapas metodológicas que deverão conduzir a 

presente pesquisa, conforme segue: delineamento da pesquisa; procedimentos técnicos; 

construção da escala; população e amostra investigadas no estudo; coleta de dados e análise 

de dados. 

 

3.1 Delineamento da pesquisa 

 

A presente pesquisa classifica-se como quantitativa, uma vez que se traduz em 

números o nível de desempenho de comportamento sustentável do indivíduo, bem como, a 

influência da participação do consumidor individual, de outras pessoas e do governo sobre as 

práticas sustentáveis de consumo. Para Da Silva e Menezes (2005), a pesquisa quantitativa 

considera ser possível a quantificação de opiniões e informações em números para então 

classificá-las e analisá-las. 

Trata-se de pesquisa predominantemente descritiva. No entanto, precedida de uma 

fase exploratória, que visa a proporcionar maior compreensão acerca do problema conferindo 

maior familiaridade com o assunto, evidenciando-se cursos relevantes de ação, obtendo-se 

dados e informações adicionais para, então, propor-se uma abordagem (MALHOTRA, 2001).  

Segundo Cooper e Schindler (2003), há diversas técnicas por meio das quais os 

objetivos da fase exploratória podem ser alcançados. Nessa pesquisa, a etapa exploratória 

visou a proporcionar maior compreensão do assunto por meio de levantamentos em fontes 

secundárias e envolveu levantamentos bibliográficos, documentais, estatísticos e de pesquisas 

anteriores sobre atividades e comportamentos de consumo e sustentabilidade para em seguida 

abordar a discussão unificando os dois temas.  

O objetivo principal de pesquisas descritivas é a descrição de características ou 

funções do mercado (MALHOTRA, 2001). Acrescente-se ainda que esse tipo de investigação 

pode ser empreendida para descrever as características de grupos relevantes; estimar a 
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proporção da população que executa determinado padrão comportamental; determinar a 

percepção sobre características de um produto; identificar associação entre as variáveis, fazer 

previsões específicas e descobrir relações de causa e efeito (MALHOTRA, 2001; COOPER; 

SCHINDLER, 2003).  

As informações foram coletadas de uma amostra da população somente uma vez, 

o que a caracteriza como um estudo transversal único (MALHOTRA, 2001). 

 

3.2 Procedimentos técnicos 

 

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa envolveu “a interrogação direta 

das pessoas cujo comportamento se desejava conhecer”, assumindo, assim, a forma de um 

levantamento (DA SILVA; MENEZES, 2005, p. 21) na qual a fonte de dados era o próprio 

pesquisado. 

As práticas sustentáveis mais comuns atribuídas às atividades de consumo foram 

identificadas com base em uma revisão da literatura sobre escalas de consumo sustentável que 

buscam investigar o perfil do consumidor de tais produtos e serviços. Assim, a partir da 

análise de escalas como a ECCB (Ecologically Conscious Consumer Behavior) de Roberts 

(1996); além das propostas de Gonçalves-Dias et al. (2009) e Ribeiro e Veiga (2011), optou-se 

por adaptar o instrumento de Ribeiro e Veiga (2011) a esta pesquisa, especialmente por tratar-

se de uma escala que envolve o maior número de fases do processo de consumo, desde o 

reconhecimento da necessidade de compra, passando pela fase de uso e manutenção, 

prosseguindo até o descarte final do que sobrar após o uso.  

A escala de Ribeiro e Veiga (2001) forneceu subsídios para elaboração de um 

questionário estruturado, no estilo formulário, no qual os respondentes indicaram a frequência 

com que executam as condutas comportamentais consideradas sustentáveis em suas rotinas 

diárias de consumo e o nível de participação/responsabilidade/influência que consideram que 

deve ser atribuída às outras pessoas, ao governo e a si próprios para a efetiva execução de 

cada uma das condutas.  

 

3.3 Construção da escala 

 

O comportamento humano pode ser investigado sob diversas formas, desde a 

observação dos atos efetivamente praticados, o que demanda tempo e torna praticamente 
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impossível a realização de estudos em grande escala, até a mensuração de opiniões por meio 

de questionamentos em que as pessoas podem expressar-se de forma oral ou escrita, sendo 

esta a opção que apresenta maiores vantagens em relação à economia de recursos (LUCIAN; 

DORNELAS, 2015).  

Nesse sentido, Lucian e Dornelas (2015, p. 159) argumentam que “talvez, por isso 

que vem sendo conferida, desde Galton (1880), grande importância aos estudos de 

mensuração por meio de afirmações escritas”. Essa pesquisa seguiu essa mesma linha de 

pensamento e, assim, foi realizada por meio de questionamentos diretos dispostos em forma 

de escalas de mensuração possibilitando que os investigados expressassem suas opiniões de 

forma escrita. 

O primeiro passo para construção de uma escala é a determinação precisa do 

construto a ser mensurado (COSTA, 2011). No caso desta pesquisa, foi adotado o conceito de 

Ribeiro e Veiga (2011) para o construto de consumo sustentável, que é concebido pelos 

autores “como a consciência ecológica na compra de produtos e serviços, o não desperdício 

de recursos, o empenho em reciclagem de materiais e produtos e a propensão para um estilo 

de vida menos consumista” que pode ser operacionalizado por meio de 13 condutas agrupadas 

em quatro dimensões: consciência ecológica, economia de recursos, reciclagem e frugalidade 

já detalhadas no Quadro 3 da seção anterior. 

Ribeiro e Veiga (2011) desenvolveram e avaliaram empiricamente a referida 

escala de consumo sustentável por meio de um levantamento realizado em 2009, com 512 

estudantes de uma importante universidade federal brasileira. Os resultados das análises 

estatísticas empreendidas pelos autores envolveram procedimentos e heurísticas 

recomendados pela literatura específica sobre o desenvolvimento de escalas e modelagem de 

equações estruturais, e indicaram que a escala apresenta boas propriedades psicométricas 

possibilitando a investigação de variáveis que influenciam o comportamento do consumidor. 

Dentre os resultados estatísticos, destaca-se o critério de confiabilidade composta, 

medida de consistência interna análoga ao Alfa de Cronbach, que, embora tenha resultado em 

índice inferior a 0,60 para o fator Frugalidade, não inviabiliza a confiabilidade composta do 

instrumento, uma vez que tal resultado foi muito próximo do aceitável (Conf. Comp. Frug. = 

0,57). Todos os demais fatores apresentaram valores superiores ao recomendado pela 

literatura (BEARDE; NETEMEYER; HAWS, 2010; RIBEIRO; VEIGA, 2011): para o 

constructo Consciência Ecológica o índice resultou em 0,81; para o constructo de Economia 

de Recursos o índice foi de 0,66; e, para o constructo de Reciclagem o índice foi de 0,93. 
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Ronchi et al. (2016) ratificaram a validade e a confiabilidade do modelo de 

Ribeiro e Veiga (2011) por meio de análises estatísticas multivariadas como a análise fatorial 

confirmatória e a modelagem de equações estruturais, cujos resultados apresentaram índices 

devidamente adequados, dentre os quais destaca-se o teste de Alfa de Cronbach que apontou o 

valor de 0,915 para o constructo Reciclagem; 0,78 para o constructo Consciência Ecológica; 

0,673 para o constructo Frugalidade; e, 0,63 para o constructo Economia de Recursos, o que 

reforça a consistência do referido instrumento, uma vez que esses valores atendem à 

recomendação da literatura de Hair et al. (2005) que indica ser satisfatório o Alfa de Cronbach 

igual ou superior a 0,60. 

Assim, a adaptação desse instrumento para a presente pesquisa se justifica por 

tratar-se de uma escala já aprovada e que apresentou índices adequados de validade, 

confiabilidade e credibilidade resultantes dos testes de análises fatoriais exploratória e 

confirmatória, além da avaliação da qualidade de ajuste e da validade dos construtos por meio 

da modelagem de equações estruturais. Testes realizados pelos próprios autores Ribeiro e 

Veiga (2011) por ocasião da proposição da escala e recentemente ratificados no estudo de 

Ronchi et al. (2016). 

Os construtos acerca das influências do governo, da sociedade (tratada nesse 

estudo como a influência recebida de outras pessoas), e do indivíduo decorreram da revisão da 

literatura conforme Quadro 4 a seguir: 

 

Quadro 4: Definição dos constructos 
Constructo Definição Autores que sustentam a 

base teórica 
Influência do 
governo 

Refere-se a instrumentos legais, regulatórios e 
fiscalizatórios, instrumentos de intervenção no mercado e 
planejamento, além de coerção e/ou incentivos por meio de 
subsídios. Envolve ações governamentais voltadas para 
informação, educação e outras medidas psicológicas e uso 
do sistema de ensino, das mensagens da mídia, da regulação 
da mídia e da rotulagem para tentar convencer as pessoas a 
consumir de forma diferente. Incluem-se a prática de 
cobrança de impostos e o direito penal. 

JACKSON; MICHAELIS, 
2003; 
OLIVEIRA, 2014; 
BETZKE; PONTALTI, 2014 

Influência de 
outras pessoas 

Refere-se a influência interpessoal de familiares e amigos, 
personalidades, pessoas públicas, grupos de referência e 
instituições públicas ou privadas. 

BLACKWELL; ENGEL; 
MINIARD, 2005; 
HAWKINS et al., 2007; 
SOLOMON, 2008; 
AXSEN; KURANI, 2012 

Influência do 
consumidor 
individual 

Refere-se aos recursos disponíveis, atitudes, motivação, 
auto-conceito, personalidade, valores e estilo de vida do 
indivíduo. 

BLACKWELL; ENGEL; 
MINIARD, 2005; HAWKINS 
et al., 2007; SOLOMON, 2008 

Fonte: Elaborado pela autora 
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A partir desses construtos, adaptou-se a escala de Ribeiro e Veiga (2011) para 

mensurar o nível de sustentabilidade do comportamento de consumo dos indivíduos. Os 13 

comportamentos propostos pelos autores são apresentados na escala original de forma 

agrupada por dimensão conforme Quadro 5. No entanto, com o objetivo de evitarem-se 

respostas tendenciosas ou enviesadas decorrentes do agrupamento das questões, o processo de 

adaptação do referido instrumento para essa pesquisa dispôs as condutas alternadamente 

ocultando-se a referência à dimensão, o que resultou no ordenamento disposto no Apêndice C. 

 

Quadro 5: Condutas de comportamento sustentável  
CONDUTAS DE COMPORTAMENTO SUSTENTÁVEL AGRUPADAS POR  DIMENSÃO  

Consciência Ecológica (CE) 
- Nas eleições para cargos públicos, prefiro votar em candidatos que têm posições firmes em defesa do meio 
ambiente (CE1) 

- Paro de comprar de uma empresa que mostra desrespeito pelo ambiente (CE2) 

- Mudo de marca para comprar de empresas que demonstram maior cuidado com o meio ambiente (CE3) 

Economia de Recursos (EC) 
- Deixo aparelhos como televisão e computador ligados mesmo quando não os estou utilizando. (item reverso, 
reescrito para: desligo aparelhos como televisão e computador quando não os estou utilizando) (EC1) 

- Fecho as torneiras da pia ou do chuveiro quando estou ensaboando os objetos, o corpo ou as mãos (EC2) 

- Deixo luzes acesas sem necessidade. (item reverso, reescrito para: apago luzes que não estão sendo utilizadas) 
(EC3) 

Frugalidade (FR) 

- Busco maneiras de reutilizar os objetos (FR1) 

- Tento consertar as coisas em vez de jogá-las fora (FR2) 

- Compro produtos usados (FR3) 

Reciclagem (RE) 

- Separo objetos de metal (latas de alumínio, óleo, extrato de tomate etc) para reciclagem (RE1) 

- Separo vidro (garrafas de cerveja, refrigerante, frascos de perfumes etc) para reciclagem (RE2) 

- Separo papéis (jornais, revistas, livros, cadernos etc) para reciclagem (RE3) 

- Separo embalagens de plástico (sacolas, garrafas PET, copos descartáveis etc) para reciclagem (RE4) 

Fonte: Adaptado de Ribeiro e Veiga (2011). 

 

A mensuração da frequência de comportamento de consumo sustentável deu-se 

por meio da aplicação de uma escala de concordância bi-etápica, na qual os respondentes 

eram solicitados a indicar a frequência de execução de cada uma das afirmações em suas 

rotinas de consumo, atribuindo-se o valor 1 para “NUNCA” e 10 para “SEMPRE” (vide 

Apêndice C). Assim, as condutas comportamentais da escala de Ribeiro e Veiga (2011) foram 

dispostas em linhas para que os respondentes assinalassem os valores correspondentes à 

frequência com que desempenham cada uma das referidas práticas de consumo sustentável.  
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Trata-se, pois, de uma escala de intervalo, que segundo Costa (2011) é a escala 

mais amplamente utilizada em pesquisas na área de Administração e que se caracteriza por 

fazer uso de números para quantificar gostos, preferências, opiniões, intenções, atitudes, 

percepções etc por meio de uma convenção de extremos. Outro ponto positivo desse tipo de 

escala é que ela é adequada para diversas ferramentas de análises técnicas de matemática e 

estatísticas univariadas e multivariadas. 

Em seguida, as condutas comportamentais da escala de Ribeiro e Veiga (2011) 

foram reescritas como afirmações impessoais, substituindo-se os verbos de ação 

comportamental pelos substantivos correspondentes para mensuração do nível de influência 

da participação que o consumidor percebe que deva ser atribuído ao governo, a outras pessoas 

e a si próprio para que cada um dos comportamentos sejam efetivamente executados.  

Utilizando-se novamente uma escala de concordância bi-etápica, as condutas 

foram então, mais uma vez, dispostas em linhas com espaços para que os respondentes 

assinalassem valores entre 1 que corresponde a “NÃO DEPENDE” e 10 que corresponde a 

“DEPENDE MUITO” de acordo com a sua percepção sobre o nível de influência da 

participação do governo, das outras pessoas e de si próprio para o efetivo desempenho de cada 

uma das práticas, conforme Apêndice D.  

Além dos questionamentos sobre as práticas de consumo sustentáveis, foram 

colhidas informações sobre o perfil sócio-demográfico dos respondentes, incluindo idade, 

gênero, nível de escolaridade, ocupação profissional e renda, para fins de caracterização da 

amostra, bem como, posterior análise comparativa entre grupos de consumidores 

considerados diferentes ou similares (Apêndice B). 

Para a coleta dos dados sócio-demográficos, optou-se em adotar a escala nominal 

por tratarem-se de informações exaustivas e exclusivas e, também, para tornar mais fácil para 

os respondentes a atribuição de uma resposta, minimizando-se os efeitos constrangedores que 

a indicação de alguns dados pode ocasionar, como por exemplo, a idade e a renda. Seguindo a 

recomendação de Costa (2011) de que a definição de categorias nas escalas nominais deva 

reportar-se ao senso de realidade mais comumente aceito, foi realizada uma revisão na 

literatura e decidiu-se aplicar as categorizações dos estratos com base em modelos de 

pesquisas aplicadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Assim, o questionário foi dividido em 3 blocos de perguntas: 

• 1º bloco incluindo questionamentos sobre o perfil sócio demográfico; 
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• 2º bloco incluindo perguntas sobre a frequência de execução de condutas 

comportamentais consideradas sustentáveis, extraídas da escala de Ribeiro 

e Veiga (2011); 

• 3º bloco solicitando que o respondente indicasse o nível de influência da 

participação do governo, das outras pessoas e de si próprio no efetivo 

desempenho das condutas sustentáveis adaptadas da escala de Ribeiro e 

Veiga (2011). 

 

3.4 População e amostra 

  

Pesquisas de natureza quantitativa requerem a coleta de dados de toda ou parte de 

uma população, que se refere ao conjunto de elementos comuns para o qual os pesquisadores 

pretendem generalizar os resultados que serão encontrados (MALHOTRA, 2001).  

Assim, compõem a população da presente pesquisa respondentes da cidade de 

Fortaleza, economicamente ativos, acima de 25 anos, de ambos os sexos com nível de 

escolaridade a partir de ensino médio completo. Esse corte na população para composição da 

amostra decorre da constatação de que indivíduos com esse perfil já se encontram com o nível 

de escolaridade definido ou em andamento, bem como, sua ocupação profissional 

determinada (VAN EIJCK, 2001).  

Essas duas variáveis – nível de escolaridade e ocupação profissional – são 

apontadas como fortes influenciadoras das atividades de consumo e da incorporação dos 

conceitos de sustentabilidade nas práticas comportamentais dos indivíduos (EDEN, 1993; 

SCHAMDASANI, 1993). 

No censo do IBGE (2010) consta que o município de Fortaleza (CE) tem 

2.452.185 habitantes distribuídos em 6 regionais conforme Anexo 1.  
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Figura 7 – Mapa do município de Fortaleza 

 

Fonte: Ceará em mapas (2017). 

 

Desse quantitativo total, 1.422.052 encaixam-se na faixa etária que se pretende 

analisar, qual seja a de indivíduos com mais de 25 anos, que, acompanhando a proporção do 

Anexo 1, encontram-se distribuídos nas regionais conforme Anexo 2. Com base nessa 

composição, a amostra dessa pesquisa contemplou o quantitativo proporcional equivalente à 

população divulgada pelo censo do IBGE (2010), conforme Quadro 6: 

 
Quadro 6: Distribuição da amostra por regionais do município de Fortaleza 
 

Regional I População / Proporção População com mais de 25 anos 

Vila Velha, Jardim Guanabara, Jardim 
Iracema, Barra do Ceará, Floresta, Álvaro 
Weyne, Cristo Redentor, Vila Ellery, São 
Gerardo, Monte Castelo, Carlito Pamplona, 
Pirambu, Farias Brito, Jacarecanga e Moura 
Brasil. 

População 2010: 363.912 População 2010 com mais de 25 
anos: 211.037 

14,84% Total de entrevistados: 58 
 

(continua...) 
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(...continuação) 
Regional II População / Proporção População com mais de 25 anos 

Aldeota, Joaquim Távora, São João do 
Tauape, Meireles, Praia de Iracema, 
Dionísio Torres, Varjota, Mucuripe, Cais do 
Porto, Vincente Pinzón, Papicu, Cidade 
2000, Salinas, Guararapes, Praia do Futuro I 
e II, Cocó, Luciano Cavalcante, Dunas e 
Bairro De Lourdes. 

População 2010: 334868 População 2010 com mais de 25 
anos: 194.194 

13,65% Total de entrevistados: 56 
 

Regional III População / Proporção População com mais de 25 anos 

Jóquei Clube, Pici, Bela Vista, Presidente 
Kennedy, Parquelândia, Amadeu Furtado, 
Rodolfo Teófilo, Parque Araxá, Antônio 
Bezerra, Autran Nunes, Dom Lustosa, 
Henrique Jorge, Quintino Cunha, João 
XXIII, Bonsucesso e Padre Andrade. 

População 2010: 360551 População 2010 com mais de 25 
anos: 209.088 

14,70% Total de entrevistados: 58 
 

Regional IV População / Proporção População com mais de 25 anos 

Parangaba, Vila Peri, Montese, Itaperi, 
Damas, Bom Futuro, Benfica, Jardim 
América, Parreão, Bairro de Fátima, Vila 
União, Aeroporto, José Bonifácio, 
Panamericano, Couto Fernandes, Demócrito 
Rocha, Itaoca, Serrinha e Dendê. 

População 2010: 281645 População 2010 com mais de 25 
anos: 163.329 

11,48% Total de entrevistados: 48 
 

Regional V População / Proporção População com mais de 25 anos 

Granja Lisboa, Granja Portugal, Bom 
Jardim, Canindezinho, Genibaú, Conjunto 
Ceará I, Conjunto Ceará II, Parque São José, 
Bonsucesso, Parque Santa Rosa, Conjunto 
Esperança, Vila Manoel Sátiro, Maraponga, 
Mondubim, Novo Mondubim, Jardim 
Cearense, José Walter e Parque Presidente 
Vargas. 

População 2010: 541511 População 2010 com mais de 25 
anos: 314.029 

22,08% Total de entrevistados: 88 
 

Regional VI População / Proporção População com mais de 25 anos 

Aerolândia, José de Alencar, Alto da 
Balança, Ancuri, Barroso, Cajazeiras, 
Cambeba, Cidade dos Funcionários, Coaçu, 
Curió, Dias Macedo, Edson Queiroz, 
Guajeru, Jangurussu, Jardim das Oliveiras, 
Lagoa Redonda, Boa Vista, Messejana, 
Parque Dois Irmãos, Parque Iracema, 
Parque Manibura, Passaré, Paupina, Pedras, 
Sabiaguaba, Sapiranga/Coité, Conjundo 
Palmeiras, São Bento. 

População 2010: 541160 População 2010 com mais de 25 
anos: 313.825 

22,06% Total de entrevistados: 88 
 

Regional do CENTRO População / Proporção População com mais de 25 anos 

Limites do Centro: LESTE, Rua João 
Cordeiro; OESTE, Padre Ibiapina e 
Filomeno Gomes; NORTE, Avenidas 
Historiador Raimundo Girão, Almirante 
Barroso, Humberto Castelo Branco (Leste-
Oeste) e Pessoa Anta, Ruas Adolfo Caminha 
e Santa Terezinha; SUL, Antônio Sales e 
Domingos Olímpio. 

População 2010: 28.538 População 2010 com mais de 25 
anos: 16550 

1,16% Total de entrevistados: 10 
 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Foi utilizada a amostragem não probabilística selecionada por conveniência, em 

que os respondentes foram abordados aleatoriamente simplesmente em virtude de 

encontrarem-se no lugar certo no momento certo. A razão para adotar-se a técnica de 

amostragem não probabilística por conveniência resulta das limitações de tempo e recursos 

inerentes a esse estudo (MALHOTRA, 2001).   

 

3.5 Coleta de Dados 

 

Foi realizado um pré-teste do questionário no período de 5 a 20 de setembro de 

2016, ocasião em que foram colhidos 49 formulários aplicados de forma auto-administrada 

utilizando-se de ferramentas tecnológicas a exemplo do Google Forms para envio, coleta e 

tabulação dos dados, além de abordagem pessoal de transeuntes em locais de grande 

movimentação no município de Fortaleza-CE. A média de tempo para resposta do 

questionário do pré-teste variou entre 17 e 20 minutos, o que foi considerado por alguns 

respondentes muito longo e cansativo.  

Foram colhidos 39 questionários por meio de abordagem presencial e 10 via 

internet por intermédio da ferramenta Google Forms, totalizando 49 formulários, dos quais 18 

tiveram que ser eliminados por problemas no preenchimento de alguns itens.  

O questionário do pré-teste utilizava a metodologia aplicada na pesquisa de 

Marchetti (1991) para mensurar o nível de influência do governo, de outras pessoas e de si 

próprio que o indivíduo percebe incidir sobre a execução das condutas comportamentais 

sustentáveis. As condutas comportamentais da escala de Ribeiro e Veiga (2011) foram 

reescritas como afirmações impessoais, substituindo-se os verbos de ação comportamental 

pelos substantivos correspondentes e dispostas em linhas com espaços para que os 

respondentes distribuíssem o percentual total de 100% de acordo com a sua percepção sobre o 

nível de influência do governo, de outras pessoas e de si próprio para o efetivo desempenho 

de cada uma das práticas.  

No entanto, devido a erros no preenchimento dessa distribuição de percentual , o 

questionário foi alterado para a etapa de coleta de dados da pesquisa, substituindo-se a 

distribuição do percentual de 100% por uma escala de concordância bi-etápica, na qual as 

condutas comportamentais da escala de Ribeiro e Veiga (2011) foram então, mais uma vez, 

dispostas em linhas com espaços para que os respondentes assinalassem valores entre 1 

correspondendo a “NÃO DEPENDE” e 10 correspondendo a “DEPENDE MUITO” de 
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acordo com a sua percepção sobre o nível de influência da participação do governo, das outras 

pessoas e de si próprio para o efetivo desempenho de cada uma das práticas, conforme 

Apêndice D.  

Quanto ao bloco de perguntas sobre o perfil sócio-demográfico, verificou-se certo 

constrangimento dos respondentes em indicar a renda pessoal, bem como, dificuldade em 

converter tal valor em salários mínimos, o que sugeriu a reformulação de tal questionamento 

para que o respondente indicasse o intervalo em que se encaixa sua renda expressa em valores 

absolutos na moeda local (Real).  

Após a realização do pré-teste, foi acrescida também opção para os casos em que 

o respondente acumula mais de uma ocupação legalmente registrada, como por exemplo, 

professor ou médico que atuam tanto no serviço público quanto na iniciativa privada. 

O bloco de perguntas que trata da frequência com que o respondente desempenha 

cada uma das condutas de comportamento sustentável extraídas da escala de Ribeiro e Veiga 

(2011) foi aplicado na pesquisa tal qual a aplicação no pré-teste, solicitando-se que os 

respondentes assinalassem 1 para “NUNCA” e 10 para “SEMPRE”.  

Esse novo modelo de questionário (vide Apêndices) foi aplicado a 20 

respondentes nos dias 21 e 22 de dezembro de 2016 por meio de abordagem pessoal de 

transeuntes em terminais de ônibus no município de Fortaleza/CE e, tendo sido constatada a 

adequação dos questionamentos, prosseguiu-se a pesquisa incorporando-se esses 20 

questionários à amostra. 

Na etapa de pesquisa, optou-se por aplicar o questionário de forma auto-

administrada por meio de abordagem pessoal de transeuntes em locais de grande 

movimentação no município de Fortaleza-CE no período de 21 de dezembro de 2016 a 19 de 

janeiro de 2017, ocasião em que foram aplicados 416 questionários, dos quais aproveitaram-

se 407 para esta pesquisa.  

Segundo Cooper e Schindler (2003, p. 260), “o questionário auto-administrado 

tornou-se ubíquo na vida moderna” e, dentre suas vantagens, possibilita contato com diversos 

respondentes, em uma área geográfica mais ampla, com menores custos quando comparados 

com outras formas de coleta. Os autores acrescentam ainda que essa técnica disponibiliza 

mais tempo para o respondente pensar sobre o que está sendo questionado, configura-se como 

a técnica mais anônima, permite uma rápida coleta de dados, bem como, possibilita o uso 

auxiliar de recursos visuais. 
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A coleta de dados envolveu a participação de 10 entrevistadores recrutados entre 

graduandos do curso de Ciências Sociais do Centro de Humanidades da Universidade Federal 

do Ceará. Foi realizada uma apresentação do referencial teórico dessa pesquisa destacando-se 

a justificativa, os objetivos e o instrumento de coleta de dados. Em seguida, os próprios 

estudantes foram convidados a responder ao questionário como forma de treinamento. 

O não atendimento aos limites de idade, escolaridade e renda determinados para a 

amostra foram os principais motivos que justificaram a eliminação de 9 questionários.  

O tempo médio de resposta foi de 9 minutos. Percebeu-se maior timidez por parte 

dos respondentes na indicação da renda, porém isso não foi motivo de desistência em 

participar da pesquisa.  

O 3º bloco de perguntas, que solicita a atribuição do nível de influência da 

participação do governo, das outras pessoas e do próprio indivíduo no efetivo desempenho 

das condutas sustentáveis adaptadas da escala de Ribeiro e Veiga (2011), foi o que gerou 

maiores dúvidas e que levou mais tempo para ser respondido. Alguns entrevistados 

questionavam o porquê de haver três opções para serem assinaladas em cada conduta 

tornando necessário o esclarecimento por parte do entrevistador. A partir da explicação, os 

respondentes prosseguiam o preenchimento do formulário autonomamente. 

 

3.6 Análise dos dados 

 

A etapa de análise dos dados tem como finalidade preparar os dados para serem 

analisados por meio da aplicação de técnicas estatísticas (AAKER; KUMAR; DAY, 2001). 

Cooper e Schindler (2003) acrescentam que essa etapa contribui para facilitar o entendimento 

das informações coletadas por meio da conversão dos dados brutos em formas reduzidas e 

classificadas mais apropriadas para o empreendimento de análises estatísticas. 

A análise dos dados permite ainda identificar outliers, omissões, ambiguidades e 

possíveis erros nas respostas (AAKER; KUMAR; DAY, 2001). 

Análises descritivas foram realizadas para caracterizar a amostra quanto aos dados 

sócio demográficos como escolaridade, renda, ocupação, idade, gênero e localização 

geográfica de onde moram, foram aplicadas técnicas de análise uni e multivariada como 

análise fatorial, ANOVA, clusters e regressão.   

A análise fatorial é um técnica multivariada de interdependência, na qual 

considera-se todas as variáveis simultaneamente, relacionando-se cada uma com as demais, 
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com o objetivo de investigar as inter-relações entre elas (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 

2007).  

Segundo Hair et al. (2005), a análise fatorial é utilizada para redução de um 

grande número de variáveis em grupos com características semelhantes, por meio do exame 

de padrões ou relações de dependência entre elas, o que determinará se a informação pode ser 

efetivamente condensada ou resumida a um conjunto menor de fatores ou componentes. 

Corrar, Paulo e Dias Filho (2007) acrescentam que a análise fatorial pressupõe 

que existem altas correlações entre as variáveis que darão origem a agrupamentos que 

constituirão os fatores, com perda mínima de informação, ou seja, a redução dos dados 

decorrerá da combinação entre as variáveis e da explicação da relação existente entre elas. 

Nessa pesquisa, a análise fatorial exploratória foi utilizada para derivar as 

dimensões de comportamento sustentável com base nas notas atribuídas pelos respondentes às 

13 condutas que compõem a escala de Ribeiro e Veiga (2011), a fim de facilitar a avaliação do 

comportamento dos indivíduos com relação ao desempenho das condutas sustentáveis. 

Inicialmente foi construída a matriz de correlação com o objetivo de verificar se 

as variáveis são relacionadas entre si, de modo que o modelo fatorial seja apropriado. Com 

este objetivo aplicou-se ainda o Bartllet Test of Sphericity e o Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy (KMO). Para a extração dos fatores, empregou-se a análise de 

componentes principais e estes foram transformados ortogonalmente utilizando a rotação 

Varimax para obtenção de uma estrutura com independência dos fatores, a fim de facilitar a 

interpretação. 

O comportamento dos diferentes grupos sócio demográficos foi analisado por 

meio da aplicação da ANOVA. Trata-se de um teste de análise de variância, ou seja, um teste 

de médias que tem como objetivo verificar se existe diferença estatisticamente significativa 

entre as médias das dimensões com base nas variáveis de controle, que nessa pesquisa, foram 

consideradas as variáveis sócio demográficas (STEVENSON, 1981). Por meio da ANOVA 

atendeu-se ao primeiro objetivo dessa pesquisa que é avaliar as práticas de consumo do 

indivíduo.  

A análise dos dados prosseguiu com a aplicação da análise de clusters que, 

segundo Corrar, Paulo e Dias Filho (2014), tem como propósito reunir objetos com base nas 

características dos mesmos. Os autores acrescentam ainda que essa técnica possibilita o 

entendimento das atitudes de uma população por meio da identificação dos principais grupos 

dentro da mesma, reduzindo-se os dados de uma população inteira a um número determinado 



85 
 

de perfis. Assim, facilita-se a compreensão das observações com uma perda mínima de 

informação. 

Para Hair et al. (2005, p. 33), a análise de clusters tem como objetivo a 

classificação de “uma amostra de entidades (indivíduos ou objetos) em um pequeno número 

de grupos mutuamente excludentes, com base nas similaridades entre as entidades”. Para 

esses autores, a técnica é usada para identificar grupos. 

Por meio da análise de clusters, atendeu-se ao segundo objetivo específico dessa 

pesquisa, qual seja o de identificar perfis de consumidores sustentáveis. Aplicou-se a técnica 

two step cluster que resultou no agrupamento dos respondentes dessa pesquisa de acordo com 

suas similaridades comportamentais no que diz respeito à disposição para assumir e 

efetivamente executar condutas comportamentais sustentáveis.  

Por fim, os dados foram submetidos à análise de regressão linear múltipla que tem 

como propósito “predizer ou explicar valores de uma variável dependente em função de 

valores conhecidos das variáveis independentes”, possibilitando a identificação de uma 

relação causal entre as variáveis (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, p. 281). 

Nessa pesquisa, a análise de regressão linear permitiu atender aos terceiro, quarto 

e quinto objetivos quais sejam o de identificar a relação entre a influência das variáveis 

relativas à participação atribuída pelos respondentes da pesquisa ao governo, às outras pessoas 

e a si próprio para o efetivo desempenho das condutas de comportamento sustentável. 

Assim, as condutas de comportamento sustentável das quatro dimensões 

resultantes da análise fatorial – consciência ecológica, economia de recursos, frugalidade e 

reciclagem – foram consideradas variáveis dependentes das variáveis relativas à influência da 

participação que os respondentes dessa pesquisa atribuíram ao governo, às outras pessoas e a 

si próprio para a execução das práticas sustentáveis. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os resultados encontrados detalham as descobertas da pesquisa em relação a cada 

um dos objetivos propostos - geral e específicos. Em seguida, tais achados serão discutidos 

com base nos fundamentos teóricos acerca do comportamento do consumidor e com base nas 

evidências decorrentes das análises estatísticas multivariadas aplicadas aos dados coletados. 

Os dados foram submetidos à análise estatística descritiva com auxílio dos 

softwares SPSS e Microsoft Excel que apresentaram os resultados comentados a seguir. Para a 

análise multivariada – análise fatorial, análise de clusters e análise de regressão múltipla – 

bem como para a ANOVA, utilizou-se novamente o SPSS. 

 

4.1 Perfil dos respondentes 

 
O perfil dos respondentes foi obtido por meio do 1º bloco de perguntas conforme 

Apêndices A e B, sendo o primeiro destinado à caracterização sócio demográfica e o segundo 

destinado à caracterização geográfica da amostra. 

A Tabela 1 expõe o quantitativo de entrevistados em cada regional do município 

de Fortaleza. Buscou-se aproximar o referido quantitativo à proporcionalidade da população 

de Fortaleza de acordo com o último censo do IBGE de 2010 conforme já apresentado no 

Quadro 6. Constata-se que apenas nas Regionais I e VI não foi alcançada a quantidade de 

respondentes pretendida. Entretanto, a diferença foi irrisória, apenas 2 respondentes na 

Regional I e 1 respondente na Regional VI, o que foi compensado com respondentes a mais 

nas Regionais II e IV, de forma que essa diferença não deverá comprometer os resultados da 

pesquisa. 

 
Tabela 1 – Quantidade de respondentes por regional do município de Fortaleza 
 SER Frequência Porcentagem 
Regional do Centro 10 2,5 

Regional I 56 13,8 

Regional II 58 14,3 

Regional III 58 14,3 

Regional IV 50 12,3 

Regional V 88 21,6 

Regional VI 87 21,4 

Total 407 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Quanto ao gênero, houve predominância de respondentes do sexo feminino, 

conforme Tabela 2:  

 
Tabela 2 - Gênero 

 Gênero Frequência Porcentagem 
Feminino 216 53,1 

Masculino 191 46,9 

Total 407 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A amostra caracteriza-se por respondentes mais jovens, sendo a primeira faixa 

etária – de 25 a 34 anos de idade – a que concentrou a maior quantidade de respondentes, o 

que representa mais da metade dos participantes da presente pesquisa, conforme Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Idade 

 Idade Frequência Porcentagem 
25 a 34 anos 225 55,3 

35 a 44 anos 90 22,1 

45 a 54 anos 59 14,5 

55 a 64 anos 14 3,4 

65 anos ou mais 19 4,7 

Total 407 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto à escolaridade, predominam os indivíduos com nível médio completo e 

formação superior, totalizando 87,8% do total de participantes dessa pesquisa conforme 

Tabela 4. 

 
Tabela 4 - Escolaridade 

 Escolaridade Frequência Porcentagem 
Médio Completo 255 62,7 

Superior 102 25,1 

Pós-Graduação 21 5,2 

Mestrado 14 3,4 

Doutorado 10 2,5 

Pós-Doc 1 ,2 

Nenhuma das anteriores 4 1,0 

Total 407 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A Tabela 5 indica que a maioria dos respondentes inclui-se na faixa de menor 

renda, uma vez que os dois primeiros estratos – até 1 salário mínimo e de 1 a 2 salários 

mínimos – acumulam 75,5% do total de entrevistados.  

 

Tabela 5 - Renda 

 Renda Frequência Porcentagem 
Até 1 Salário Minimo 150 36,9 

De 1 a 2 Salários Mínimos 157 38,6 

De 2 a 3 Salários Mínimos 54 13,3 

De 3 a 5 Salários Mínimos 27 6,6 

De 5 a 10 Salários Mínimos 15 3,7 

De 10 a 20 Salários Mínimos 3 ,7 

Acima de 20 Salários Mínimos 1 ,2 

Total 407 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Por fim, com relação à ocupação, a Tabela 6 retrata que os empregados em 

empresas privadas compõem a maioria dos respondentes, 38,8%. A categoria “Nenhuma das 

anteriores” obteve um número considerável de respostas, chegando a contemplar 21,97% do 

total de participantes, o segundo maior quantitativo dessa variável sócio demográfica, e 

compreendem os participantes aposentados, pensionistas, bolsistas, dentre outras 

possibilidades de ocupação. 

 

Tabela 6 - Ocupação 
Ocupação  Frequência Porcentagem 
Profissional liberal 82 20,1 

Empresa privada 158 38,8 

Empresário 19 4,7 

Empresa ou órgão público 49 12,0 

Empresa privada e empresa ou órgão público 10 2,5 

Nenhuma das anteriores 89 21,9 

Total 407 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A partir das tabelas 1 a 6, tem-se que a amostra dessa pesquisa é composta 

predominantemente por indivíduos do sexo feminino, residentes nas regionais V e VI, entre 

25 e 34 anos, com ensino médio completo, que trabalham em empresa privada e classificam-
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se na segunda faixa de renda que compreende as pessoas que recebem entre 1 e 2 salários 

mínimos. 

 

4.2 Práticas de consumo do indivíduo 

  

O segundo bloco de perguntas destina-se a avaliar as práticas de consumo 

sustentável do indivíduo, atendendo ao primeiro objetivo específico proposto para essa 

pesquisa.  

Observa-se na tabela 7 que as condutas relativas à dimensão economia de recursos 

foram as que receberam maiores notas indicando serem estas as condutas sustentáveis 

praticadas com maior frequência pelas pessoas que compõem a amostra. Esse resultado 

reforça as conclusões dos estudos de Oliveira, Correia e Gomez (2014) e de Santos e Conke 

(2011) já mencionados anteriormente, no sentido de que o comportamento de consumo 

sustentável ainda está longe de ser o ideal e que as condutas mais desempenhadas são aquelas 

que surtem algum efeito financeiro para o indivíduo, como por exemplo a economia no 

consumo de água e energia.  

 
Tabela 7 – Frequência de execução das condutas sustentáveis 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CE1 – Votar em candidatos que defendem o meio ambiente 29 20 29 26 64 39 45 54 27 74 
CE2 – Parar de comprar de empresa que desrespeita o meio 
ambiente 

58 22 34 31 57 34 30 45 26 70 

CE3 – Mudar de marca 58 23 34 12 70 36 38 50 29 57 

ER1 – Desligar aparelhos como TV e Computador 12 2 4 9 18 14 32 47 62 207 

ER2 – Fechar as torneiras da pia ou chuveiro 4 1 3 8 12 9 15 32 62 261 

ER3 – Apagar as luzes 6 1 2 9 10 5 17 40 54 263 

FR1 – Reutilizar objetos 15 18 26 19 50 38 45 63 43 90 

FR2 – Consertar coisas 16 14 13 25 50 30 43 52 40 124 

FR3 – Comprar produtos usados 44 16 23 31 65 36 35 57 42 58 

RE1 – Separar metal para reciclagem 102 29 33 26 50 33 38 24 24 48 

RE2 – Separar vidro para reciclagem 100 28 35 28 45 33 30 30 19 59 

RE3 – Separar papéis para reciclagem 109 35 31 21 51 36 27 23 18 56 

RE4 – Separar plástico para reciclagem 104 30 29 18 47 35 29 25 22 68 

Fonte: Dados da pesquisa   
 

Ainda analisando-se as notas atribuídas às frequências de execução dos 

comportamentos sustentáveis apresentadas na tabela 7, constata-se que as condutas relativas à 
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dimensão reciclagem receberam as menores notas, o que indica que são estes os 

comportamentos adotados com menor frequência entre os entrevistados.  

Após o exame da estatística descritiva, prosseguiu-se a análise dos dados 

aplicando-se a análise fatorial para agrupamento das condutas comportamentais, o que 

resultou nas mesmas quatro dimensões propostas por Ribeiro e Veiga (2011) conforme 

exposto na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Resultado da análise fatorial 

  Reciclagem 
Consciência 
Ecológica 

Economia 
de 

Recursos 
Frugalidade 

Comunalidades 

Extração 

RE2 – Separar vidro para reciclagem 0,879 
      

0,668 

RE1 – Separar metal para reciclagem 0,875 
      

0,634 

RE4 – Separar plástico para reciclagem 0,854 
      

0,622 

RE3 – Separar papéis para reciclagem 0,824 
      

0,794 

CE2 – Parar de comprar de empresa que 
desrespeita o meio ambiente 

  
0,835 

    
0,781 

CE3 – Mudar de marca 
  

0,817 
    

0,526 

CE1 – Votar em candidatos que 
defendem o meio ambiente  

  
0,778 

    
0,651 

ER1 - Desligar aparelhos como TV e 
Computador 

    
0,792 

  
0,825 

ER3 – Apagar as luzes 
    

0,77 
  

0,791 

ER2 - Fechar as torneiras da pia ou 
chuveiro 

    
0,719 

  
0,609 

FR2 – Consertar coisas 
      

0,787 0,752 

FR3 – Comprar produtos usados 
      

0,736 0,552 

FR1 – Reutilizar objetos       0,718 0,799 

Alfa de Cronbach 0,918 0,818 0,644 0,643  

Fonte: Dados da pesquisa 

 
A variância explicada dessa estrutura de agrupamento é de 69,26%. O teste KMO 

resultou em 0,833, e o teste de esfericidade de Bartlett foi significante a 1%. As 

comunalidades foram todas superiores ao que recomenda a literatura, qual seja o valor de 0,5. 

Esses resultados evidenciam a adequação da amostra para a aplicação da técnica de análise 

fatorial (HAIR et al., 2005). 
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Quanto ao teste de confiabilidade da escala, o Alfa de Cronbach foi de 0,918 para 

a dimensão Reciclagem; 0,818 para a dimensão Consciência Ecológica; 0,644 para a 

dimensão Economia de Recursos e 0,643 para a dimensão Frugalidade, o que confere 

consistência ao instrumento considerando-se aceitáveis índices superiores a 0,60 (HAIR et al., 

2005). 

A partir do agrupamento das condutas em quatro dimensões, a mensuração da 

conduta sustentável dos indivíduos foi analisada por meio da aplicação da técnica ANOVA o 

que apresentou os resultados expostos nas tabelas 9 a 14. 

A tabela 9 mostra o resultado da comparação do comportamento sustentável entre 

os níveis de renda, na qual constata-se que as condutas relativas às dimensões Reciclagem (sig 

= 0,081) e Consciência Ecológica (sig = 0,000) são significativamente diferentes quando 

avaliadas por nível de escolaridade. Na dimensão reciclagem o grupo dos indivíduos que 

possuem mestrado se destaca dos demais por apresentarem a menor média (0,311), o que 

significa que esse grupo é o que apresenta menor frequência de desempenho de práticas de 

comportamento sustentável. 

 

Tabela 9 – Comparação do comportamento sustentável entre os níveis de escolaridade 

  N Média Desvio Padrão Mínimo Máximo ANOVA (Sig.) 

Reciclagem 

Médio Completo 255 0,435 0,236 0,000 1,000 

0,081* 

Superior 102 0,478 0,198 0,051 0,925 

Pós-Graduação 21 0,449 0,212 0,069 0,925 

Mestrado 14 0,311 0,150 0,084 0,579 

Doutorado 10 0,541 0,264 0,035 0,924 
Nenhuma das 
anteriores 

4 0,515 0,309 0,147 0,811 

Total 406 0,446 0,226 0,000 1,000 

Consciência 
Ecológica 

Médio Completo 255 0,498 0,199 0,000 1,000 

0,000*** 

Superior 102 0,592 0,153 0,226 0,968 

Pós-Graduação 21 0,682 0,136 0,416 0,894 

Mestrado 14 0,530 0,141 0,332 0,854 

Doutorado 10 0,666 0,161 0,353 0,858 
Nenhuma das 
anteriores 

4 0,612 0,210 0,324 0,828 

Total 406 0,537 0,191 0,000 1,000 
(continua...) 
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(...continuação) 
  N Média Desvio Padrão Mínimo Máximo ANOVA (Sig.) 

Economia de 
Recursos 

Médio Completo 255 0,842 0,147 0,147 1,000 

0,860 

Superior 102 0,837 0,164 0,000 0,991 

Pós-Graduação 21 0,851 0,125 0,558 0,988 

Mestrado 14 0,847 0,156 0,387 0,986 

Doutorado 10 0,869 0,109 0,680 0,956 
Nenhuma das 
anteriores 

4 0,753 0,256 0,411 0,964 

Total 406 0,841 0,151 0,000 1,000 

Frugalidade 

Médio Completo 255 0,587 0,208 0,032 1,000 

0,426 

Superior 102 0,567 0,182 0,000 0,916 

Pós-Graduação 21 0,544 0,213 0,126 0,806 

Mestrado 14 0,589 0,184 0,218 0,862 

Doutorado 10 0,592 0,113 0,429 0,709 
Nenhuma das 
anteriores 

4 0,765 0,104 0,653 0,902 

Total 406 0,582 0,199 0,000 1,000 
*** coeficiente significativo a 1%. ** coeficiente significativo a 5%. * coeficiente significativo a 10%.  
Variável dependente: Escolaridade. 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

A tabela 10 aponta que as condutas relativas às dimensões Consciência Ecológica 

(sig = 0,015) e Frugalidade (sig = 0,017) são significativamente diferentes quando avaliadas 

por nível de renda. Na dimensão Consciência Ecológica, evidenciou-se que os indivíduos que 

possuem maior renda destacam-se dos demais por apresentarem a menor média (0,4549). Os 

indivíduos que compõem a faixa de menor renda se destacam pela maior média (0,6290) na 

dimensão Frugalidade, ou seja, quem ganha menos apresenta comportamento mais frugal, ou 

um estilo de vida mais simples o que pode ser explicado pelo fato da baixa renda lhe suprir 

apenas necessidades mais básicas de consumo. 

 
 
Tabela 10 – Comparação do comportamento sustentável entre os níveis de renda  

    N Média Desvio Padrão Mínimo Máximo ANOVA (sig) 

Reciclagem 

Até 1 Salário Minimo 150 ,4422 ,24039 0,00 ,95 

0,104 

De 1 a 2 Salários Mínimos 157 ,4399 ,22705 ,03 1,00 
De 2 a 3 Salários Mínimos 54 ,4435 ,19253 ,10 ,92 
De 3 a 5 Salários Mínimos 27 ,4708 ,20087 ,03 ,82 
De 5 a 10 Salários Mínimos 15 ,4830 ,22502 ,13 ,93 
De 10 a 20 Salários Mínimos 3 ,8229 ,17556 ,62 ,92 

Total 406 ,4477 ,22721 0,00 1,00 
(continua...) 
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(...continuação) 
    N Média Desvio Padrão Mínimo Máximo ANOVA (sig) 

Consciência  
Ecológica 

Até 1 Salário Minimo 150 ,5376 ,20134 ,05 1,00 

0,015** 

De 1 a 2 Salários Mínimos 157 ,5062 ,18878 0,00 ,98 
De 2 a 3 Salários Mínimos 54 ,5503 ,16953 ,27 ,97 
De 3 a 5 Salários Mínimos 27 ,6117 ,16443 ,18 ,89 
De 5 a 10 Salários Mínimos 15 ,6475 ,12489 ,42 ,85 
De 10 a 20 Salários Mínimos 3 ,4549 ,36300 ,15 ,86 

Total 406 ,5355 ,19129 0,00 1,00 

Economia de  
Recursos 

Até 1 Salário Minimo 150 ,8361 ,15704 0,00 1,00 

0,476 

De 1 a 2 Salários Mínimos 157 ,8497 ,14764 ,15 ,99 
De 2 a 3 Salários Mínimos 54 ,8404 ,14895 ,43 ,99 
De 3 a 5 Salários Mínimos 27 ,8560 ,12248 ,50 ,98 
De 5 a 10 Salários Mínimos 15 ,7873 ,17990 ,39 ,96 
De 10 a 20 Salários Mínimos 3 ,7275 ,12220 ,62 ,86 

Total 406 ,8406 ,15094 0,00 1,00 

Frugalidade 

Até 1 Salário Minimo 150 ,6290 ,18792 ,18 ,98 

0,017** 

De 1 a 2 Salários Mínimos 157 ,5555 ,20251 ,03 1,00 
De 2 a 3 Salários Mínimos 54 ,5471 ,20353 0,00 ,92 
De 3 a 5 Salários Mínimos 27 ,5823 ,15800 ,33 ,81 
De 5 a 10 Salários Mínimos 15 ,5551 ,22672 ,21 ,88 
De 10 a 20 Salários Mínimos 3 ,5126 ,13936 ,43 ,67 

Total 406 ,5830 ,19749 0,00 1,00 
*** coeficiente significativo a 1%. ** coeficiente significativo a 5%. * coeficiente significativo a 10%.  
Variável dependente: Renda. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 
A comparação do comportamento sustentável entre as ocupações estão na tabela 

11, que indica que as condutas relativas à dimensão Frugalidade (sig = 0,057) são 

significativamente diferentes quando avaliadas com base na ocupação do indivíduo. No 

entanto, o teste Post-Hoc (Teste de Tukey) não revelou diferença estatisticamente significante 

entre as médias dos grupos de diferentes ocupações.  

 

Tabela 11 – Comparação do comportamento sustentável entre as ocupações 

N Média 
Desvio 
Padrão Mínimo Máximo 

ANOVA 
(Sig.) 

Reciclagem 

Profissional liberal 82 ,4182 ,23125 0,00 ,88 

0,278 

Empresa privada 158 ,4745 ,22420 ,03 1,00 

Empresário 19 ,4829 ,22744 ,13 ,83 

Empresa ou órgão público 49 ,4447 ,22737 ,03 ,93 

Emp. privada e emp. ou órgão 
público 

10 ,4860 ,22381 ,16 ,86 

Nenhuma das anteriores 89 ,4137 ,22826 ,02 ,95 

Total 407 ,4469 ,22742 0,00 1,00 

(continua...) 
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(...continuação) 

 
 N Média Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo ANOVA 

(sig) 

Consciência 
Ecológica 

Profissional liberal 82 ,5175 ,19561 ,05 ,89 

0,142 

Empresa privada 158 ,5543 ,18926 0,00 ,98 

Empresário 19 ,6256 ,17872 ,30 ,89 

Empresa ou órgão público 49 ,5221 ,17969 ,12 ,86 

Emp. privada e emp. ou órgão 
público 

10 ,5435 ,18773 ,21 ,81 

Nenhuma das anteriores 89 ,5100 ,19882 ,11 1,00 

Total 407 ,5364 ,19187 0,00 1,00 

Economia 
de 

Recursos 

Profissional liberal 82 ,8423 ,14251 ,35 ,98 

0,727 

Empresa privada 158 ,8418 ,15837 0,00 ,99 

Empresário 19 ,8443 ,14475 ,50 ,97 

Empresa ou órgão público 49 ,8156 ,14780 ,39 ,98 

Emp. privada e emp. ou órgão 
público 

10 ,8966 ,07508 ,76 ,97 

Nenhuma das anteriores 89 ,8452 ,15521 ,19 1,00 

Total 407 ,8409 ,15089 0,00 1,00 

Frugalidade 

Profissional liberal 82 ,6186 ,20595 ,08 ,97 

0,057* 

Empresa privada 158 ,5726 ,19788 0,00 1,00 

Empresário 19 ,5160 ,21113 ,13 ,88 

Empresa ou órgão público 49 ,5391 ,18079 ,19 ,92 

Emp. privada e emp. ou órgão 
público 

10 ,6913 ,21329 ,22 ,89 

Nenhuma das anteriores 89 ,5898 ,19125 ,21 ,99 

Total 407 ,5819 ,19854 0,00 1,00 

*** coeficiente significativo a 1%. ** coeficiente significativo a 5%. * coeficiente significativo a 10%.  
Variável dependente: Ocupação. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 
A tabela 12 evidencia que as condutas relativas às dimensões Economia de 

Recursos (sig = 0,003) são significativamente diferentes quando avaliadas com base na 

localização geográfica de moradia do indivíduo. Na dimensão economia de recursos, os 

indivíduos que moram na regional I são os que se destacam dos demais por apresentarem a 

média mais baixa (0,7861), ou seja, são os que menos desempenham condutas sustentáveis 

relativas à economia de recursos. 
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Tabela 12 – Comparação do comportamento sustentável entre as regionais de Fortaleza 

 
 

 
N Média Desvio Padrão Mínimo Máximo ANOVA (Sig.) 

Reciclagem 

 Regional do Centro 10 ,5110 ,25075 ,07 ,86 

0,454 

 Regional I 56 ,4449 ,23697 ,04 1,00 
 Regional II 58 ,4413 ,20647 ,03 ,92 
 Regional III 58 ,4147 ,24656 ,02 ,94 
 Regional IV 50 ,4711 ,23902 ,03 ,92 
 Regional V 88 ,4800 ,24488 0,00 ,95 
 Regional VI 87 ,4189 ,19092 ,06 ,93 
 Total 407 ,4469 ,22742 0,00 1,00 

Consciência 
Ecológica 

 Regional do Centro 10 ,6375 ,16156 ,38 ,89 

0,339 

 Regional I 56 ,5078 ,21517 0,00 ,96 
 Regional II 58 ,5302 ,18707 ,15 ,89 
 Regional III 58 ,5616 ,19183 ,11 1,00 
 Regional IV 50 ,5591 ,17689 ,17 ,89 
 Regional V 88 ,5157 ,20525 ,05 ,92 
 Regional VI 87 ,5384 ,17468 ,18 ,91 
 Total 407 ,5364 ,19187 0,00 1,00 

Economia 
de 

Recursos 

 Regional do Centro 10 ,8525 ,09234 ,68 ,99 

0,003*** 

 Regional I 56 ,7861 ,20044 0,00 ,99 
 Regional II 58 ,8160 ,15036 ,43 ,98 
 Regional III 58 ,8756 ,11145 ,58 ,98 
 Regional IV 50 ,8852 ,10089 ,50 1,00 
 Regional V 88 ,8615 ,14763 ,19 ,99 
 Regional VI 87 ,8221 ,15714 ,15 ,99 
 Total 407 ,8409 ,15089 0,00 1,00 

Frugalidade 

 Regional do Centro 10 ,6593 ,15669 ,39 ,80 

0,541 

 Regional I 56 ,5434 ,21064 ,08 ,90 
 Regional II 58 ,5694 ,18747 ,13 ,95 
 Regional III 58 ,5799 ,18485 0,00 ,92 
 Regional IV 50 ,5828 ,18327 ,22 ,95 
 Regional V 88 ,5839 ,20164 ,03 ,92 
 Regional VI 87 ,6049 ,21594 ,18 1,00 
 Total 407 ,5819 ,19854 0,00 1,00 

*** coeficiente significativo a 1%. ** coeficiente significativo a 5%. * coeficiente significativo a 10%.  
Variável dependente: SER (Bairro). 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A regional I ocupa uma área de 24,4Km² e é composta pelo conjunto dos bairros 

Vila Velha, Jardim Guanabara, Jardim Iracema, Barra do Ceará, Floresta, Álvaro Weyne, 

Cristo Redentor, Vila Ellery, São Gerardo, Monte Castelo, Carlito Pamplona, Pirambu, Farias 

Brito, Jacarecanga e Moura Brasil, com 363.912 habitantes, dos quais 211.037 compõem a 

população maior de 25 anos. Participaram dessa pesquisa 58 pessoas dessa regional (vide 

anexos 1 e 2).  
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Ainda na tabela 12, observa-se que os moradores da regional IV, por usa vez, 

apresentaram a maior média (0,8852) para o desempenho das condutas sustentáveis relativas à 

dimensão economia de recursos. Essa regional é formada pelo conjunto dos bairros Parangaba, 

Vila Peri, Montese, Itaperi, Damas, Bom Futuro, Benfica, Jardim América, Parreão, Bairro de 

Fátima, Vila União, Aeroporto, José Bonifácio, Panamericano, Couto Fernandes, Demócrito 

Rocha, Itaoca, Serrinha e Dendê. Com uma população de 281.645 habitantes, dos quais 

163.329 compõe a população com mais de 25 anos, ocupa um área de 33,07km². Participaram 

dessa pesquisa 50 pessoas residentes da regional IV. 

Na tabela 13 constata-se que as dimensões Reciclagem (sig = 0,000), Consciência 

Ecológica (sig = 0,018) e Frugalidade (sig = 0,066) apresentam diferenças estatísticas quando 

analisadas por faixa etária.  

As pessoas entre 25 e 34 anos são as que apresentam menor média (0,4035) para a 

dimensão Reciclagem, ou seja, são as que menos desempenham condutas sustentáveis 

relacionadas às atividades de reciclagem. Já o grupo de pessoas mais idosas, de 65 anos ou 

mais, são as que possuem a menor média (0,4146) para a dimensão Consciência Ecológica.  

 
Tabela 13 – Comparação do comportamento sustentável entre as faixas etárias 

  N Média 
Desvio 
Padrão Mínimo Máximo ANOVA (Sig.) 

Reciclagem 

25 a 34 anos 225 ,4035 ,21862 ,02 ,92 

0,000*** 

35 a 44 anos 90 ,4684 ,21825 0,00 1,00 

45 a 54 anos 59 ,5388 ,22352 ,14 ,94 

55 a 64 anos 14 ,5374 ,27548 ,03 ,86 

65 anos ou 
mais 

19 ,5083 ,23788 ,14 ,89 

Total 407 ,4469 ,22742 0,00 1,00 

Consciência 
Ecológica 

25 a 34 anos 225 ,5550 ,18724 ,05 1,00 

0,018** 

35 a 44 anos 90 ,5103 ,19390 0,00 ,90 

45 a 54 anos 59 ,5366 ,20846 ,11 ,97 

55 a 64 anos 14 ,5691 ,15624 ,26 ,89 

65 anos ou 
mais 

19 ,4146 ,16227 ,18 ,70 

Total 407 ,5364 ,19187 0,00 1,00 

Economia de 
Recursos 

25 a 34 anos 225 ,8307 ,15760 0,00 ,99 

0,454 

35 a 44 anos 90 ,8597 ,12976 ,38 ,99 

45 a 54 anos 59 ,8416 ,14612 ,15 ,98 

55 a 64 anos 14 ,8314 ,19164 ,35 ,98 

65 anos ou 
mais 

19 ,8786 ,14569 ,41 1,00 

Total 407 ,8409 ,15089 0,00 1,00 

(continua...) 
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(...continuação) 

  N Média 
Desvio 
Padrão Mínimo Máximo ANOVA (Sig.) 

Frugalidade 

25 a 34 anos 225 ,6012 ,19276 ,03 ,98 

0,066* 

35 a 44 anos 90 ,5874 ,19860 ,18 ,99 

45 a 54 anos 59 ,5321 ,21899 0,00 1,00 

55 a 64 anos 14 ,5335 ,18952 ,19 ,84 

65 anos ou 
mais 

19 ,5170 ,17893 ,21 ,89 

Total 407 ,5819 ,19854 0,00 1,00 

*** coeficiente significativo a 1%. ** coeficiente significativo a 5%. * coeficiente significativo a 10%. Variável 
dependente: Idade. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Acrescente-se ainda que, embora a ANOVA da tabela 13 tenha resultado um 

coeficiente significante a 10% para a dimensão Furgalidade, o teste Post-Hoc (Teste de Tukey) 

não evidenciou diferença estatisticamente significante entre os grupos de diferentes faixas 

etárias para essa dimensão. 

A tabela 14 expõe a análise comportamental com base no gênero. A dimensão 

Reciclagem foi a única que apresentou diferença estatística significante (sig = 0,0530) entre 

os gêneros, indicando que as mulheres assumem condutas de comportamento mais sustentável. 

 

Tabela 14 – Comparação do comportamento sustentável entre os gêneros 

    N Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo ANOVA (sig) 

Reciclagem 
Feminino 216 0,4675 0,2341 0,0200 1,0000 

0,0530* Masculino 191 0,4238 0,2179 0,0000 0,9400 
Total 407 0,4469 0,2274 0,0000 1,0000 

Consciência Ecológica 
Feminino 216 0,5491 0,1915 0,0000 1,0000 

0,1540 Masculino 191 0,5220 0,1918 0,1100 0,9800 
Total 407 0,5364 0,1919 0,0000 1,0000 

Economia de Recursos 

Feminino 216 0,8500 0,1457 0,1900 1,0000 
0,2010 Masculino 191 0,8308 0,1563 0,0000 0,9900 

Total 407 0,8409 0,1509 0,0000 1,0000 

Frugalidade 

Feminino 216 0,5783 0,1934 0,0700 0,9800 
0,7020 Masculino 191 0,5859 0,2047 0,0000 1,0000 

Total 407 0,5819 0,1985 0,0000 1,0000 
*** coeficiente significativo a 1%. ** coeficiente significativo a 5%. * coeficiente significativo a 10%. Variável 
dependente: Gênero 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

As diferenças estatísticas resultantes da ANOVA seguem sintetizadas na tabela 15 

que evidencia diferenças comportamentais estatisticamente significantes de acordo com a 

classificação sócio demográfica dos respondentes. 
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Assim, tem-se que na dimensão consciência ecológica, as variáveis relativas ao 

nível de escolaridade, nível de renda e faixa etária foram as que mais contribuíram para 

caracterizar o indivíduo que mais pratica as condutas dessa dimensão como sendo a pessoa 

que tem pós graduação, que recebe entre 5 e 10 salários mínimos e tem entre 55 e 64 anos de 

idade. 

 

Tabela 15 – Síntese das ANOVA’s 

Variáveis sócio-demográficas 
Condutas sustentáveis 

Consciência Ecológica Economia de Recursos Fruglidade Reciclagem 

Escolaridade 0,000*** --- --- 0,081* 

Renda 0,015** --- 0,017** --- 

Ocupação --- --- 0,057* --- 

Regionais de Fortaleza --- 0,003*** --- --- 

Faixa etária 0,018** --- 0,066** 0,000*** 

Gênero --- --- --- 0,053* 

*** coeficiente significativo a 1%. ** coeficiente significativo a 5%. * coeficiente significativo a 10%. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

A dimensão economia de recursos apresenta diferença comportamental 

estatisticamente significante apenas quando comparados comportamentos de pessoas que 

residem em diferentes regionais de Fortaleza, sendo os moradores da Regional IV (Parangaba, 

Vila Peri, Montese, Itaperi, Damas, Bom Futuro, Benfica, Jardim América, Parreão, Bairro de 

Fátima, Vila União, Aeroporto, José Bonifácio, Panamericano, Couto Fernandes, Demócrito 

Rocha, Itaoca, Serrinha e Dendê) os que apresentaram maior média (0,8852) para a execução 

das práticas desse grupo de condutas sustentáveis. 

Quanto às condutas da dimensão frugalidade, observam-se diferenças 

comportamentais entre indivíduos de diferentes níveis de renda, diferentes níveis de ocupação 

e diferentes faixas etárias. Sendo os respondentes que ganham até 1 salário mínimo (média 

0,6290), que acumulam empregos em empresa privada e empresa ou órgão público (média 

0,6913) e que possuem entre 25 e 34 anos de idade (média 0,6012), as pessoas que 

apresentaram as maiores médias, logo, são os maiores praticantes de condutas dessa dimensão. 

A execução das condutas relativas à reciclagem divergem estatisticamente entre 

indivíduos de diferentes níveis de escolaridade, diferentes faixas etárias e gêneros diferentes. 

Assim, as mulheres com doutorado, entre 45 e 54 anos, são as pessoas que atribuíram a maior 

nota para o desempenho das práticas comportamentais agrupadas na dimensão reciclagem.  

 



99 
 

4.3 Perfil dos consumidores sustentáveis 

 

A fim de tentar compreender o perfil dos indivíduos que assumem posturas mais 

sustentáveis em cada uma das 13 condutas de comportamento sustentável, foi aplicada a 

análise de cluster que resultou em quatro grupos conforme tabela 16. 

 
Tabela 16 – Distribuição dos clusters  
  N % de Combinados % do Total 

Cluster 

1 107 26,3% 26,3% 

2 85 20,9% 20,9% 

3 105 25,8% 25,8% 

4 110 27,0% 27,0% 

Total 407 
 

100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa 
  

 

A tabela 17 retrata o nível de desempenho dos comportamentos sustentáveis, o 

que corresponde à média da frequência de prática de cada uma das 13 condutas oriundas da 

escala de Ribeiro e Veiga (2011) que os respondentes atribuíram a si próprios.  

Constata-se pela tabela 17 que o cluster 2 é o que agrupa as maiores médias 

relativas à frequência de execução das condutas comportamentais que os entrevistados 

atribuíram a si próprio, o que permite classificar esses indivíduos como pessoas com alta 

disposição para desempenhar comportamentos sustentáveis. O cluster 4, por sua vez, é o que 

apresenta a menor média, ou seja, agrupa pessoas com baixa disposição para desempenhar 

comportamentos sustentáveis. Os clusters 1 e 3 reúnem indivíduos com média disposição para 

assumir condutas sustentáveis.  

A tabela 17 evidencia ainda que as condutas da dimensão economia de recursos 

apresentaram as maiores médias em todos os clusters, o que reforça que esses são os 

comportamentos mais frequentes e ratifica o argumento já mencionado nessa dissertação de 

autores como Oliveira, Correia e Gomez (2014) e de Santos e Conke (2011) que afirmam que 

as condutas de comportamento sustentável praticadas com maior frequência são aquelas que 

resultam em algum efeito financeiro para o indivíduo, ou seja, as pessoas assumem atitudes 

sustentáveis visando uma economia de recursos, possivelmente, para gastar em outros itens de 

consumo, ou visando evitar uma punição pecuniária que possa lhes desequilibrar o orçamento.   
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Tabela 17 – Média dos clusters das condutas 

Variáveis 
Médias 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

CE1 – Votar em candidatos que defendem o meio ambiente 5,84 8,34 7,02 4,30 

CE2 – Parar de comprar de empresa que desrespeita o meio ambiente 5,71 8,15 6,68 2,87 

CE3 – Mudar de marca 6,04 8,24 6,43 2,69 

ER1 – Desligar aparelhos como TV e Computador 8,49 9,12 8,2 8,38 

ER2 – Fechar as torneiras da pia ou chuveiro 8,9 9,60 8,9 8,97 

ER3 – Apagar as luzes 8,57 9,75 8,83 9,20 

FR1 – Reutilizar objetos 6,36 8,48 7,19 5,75 

FR2 – Consertar coisas 6,15 8,75 7,61 6,63 

FR3 – Comprar produtos usados 5,22 7,13 6,24 5,90 

RE1 – Separar metal para reciclagem 5,00 8,31 4,76 2,04 

RE2 – Separar vidro para reciclagem 4,92 8,39 5,27 1,95 

RE3 – Separar papéis para reciclagem 5,11 8,08 4,75 1,72 

RE4 – Separar plástico para reciclagem 5,00 8,59 5,52 1,85 

Fonte: Dados da pesquisa   

 

A Tabela 18 aponta o perfil sócio demográfico dos respondentes que compõem 

cada cluster.  

A tabela 18 identifica como indivíduos com alto nível de desempenho sustentável 

(Cluster 2) as mulheres residentes da regional V, entre 25 e 34 anos, com nível superior, que 

trabalham em empresa privada e recebem entre 1 e 2 salários mínimos.  

As pessoas com alto nível de desempenho sustentável demonstram mais 

disposição para executar as condutas relacionadas à dimensão economia de recursos. Em 

seguida, destacam-se algumas condutas das dimensões frugalidade e reciclagem como as mais 

executadas pelas pessoas desse agrupamento de clusters, quais sejam: FR2, que refere-se à 

tentativa de consertar as coisas em vez de jogá-las fora e RE4 e RE3, referente à reciclagem 

de embalagens de plástico e de papéis. 

A dimensão consciência ecológica aparece em oitavo lugar na ordem de 

classificação das condutas comportamentais executadas com maior frequência por esse grupo 

de pessoas, sendo a conduta CE1, relativa a escolha de candidatos que têm posição firme em 

defesa do meio ambiente a que mais se destaca dentre as condutas dessa dimensão. 

O cluster 4 agrupa as pessoas com a menor disposição para assumir práticas 

comportamentais sustentáveis. Os membros desse agrupamento caracterizam-se como homens 

e mulheres, residentes nas regionais V e VI, com nível médio completo, que trabalham em 

empresas privadas e recebem entre 1 e 2 salários mínimos. 
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Tabela 18 – Perfil sócio demográfico dos clusters 

Variáveis 
Classificação do nível de desempenho sustentável (DS)  

Cluster 1: Médio DS Cluster 2: Alto DS Cluster 3: Médio DS Cluster 4: Baixo DS 

Regionais Regionais II e VI Regional V Regionais I e VI Regionais V e VI 

Gênero Masculino Feminino Feminino Masculino e Feminino 

Idade 35 a 44 anos 25 a 34 anos 25 a 34 anos 25 a 34 anos 

Escolaridade Médio completo Superior Médio completo Médio completo 

Renda  De 1 a 2 sal. mínimos De 1 a 2 sal. mínimos Até 1 sal. mínimo De 1 a 2 sal. mínimos 

Ocupação Empresa privada Empresa privada Profissional liberal Empresa privada 

Condutas 
sustentáveis 

Mudam de marca 
(CE3), fecham as 
torneiras (ER2), 
reutilizam objetos 
(FR1) e reciclam 
papéis (RE3)  

Votam em candidatos 
que defendem o meio 
ambiente (CE1), 
apagam as luzes (ER3), 
consertam coisas (FR2) 
e reciclam plástico 
(RE4) e papéis (RE3). 

Não compram de 
empresa que 
desrespeita o meio 
ambiente (CE2), 
fecham as torneiras 
(ER2), reutilizam 
objetos (FR1) e 
reciclam plástico 
(RE4) 

Votam em candidatos 
que defendem o meio 
ambiente (CE1), 
apagam as luzes (ER3), 
reciclam metal (RE1) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Mesmo com baixa disposição para desempenhar as condutas sustentáveis, os 

indivíduos do cluster 4 mostram-se mais propensos a desempenhar as práticas relacionadas à 

economia de recursos. Em seguida, destacam-se as ações das dimensões frugalidade e 

consciência ecológica. Por fim, as condutas relativas à reciclagem são as menos praticadas por 

membros que compõem esse agrupamento, no entanto, dentre tais condutas destaca-se a maior 

disposição por reciclar metal. 

Os clusters 1 e 3 reúnem indivíduos com média disposição para desempenhar as 

condutas comportamentais propostas por Ribeiro e Veiga (2011). Tratam-se de homens e 

mulheres, residentes das regionais I, II e VI, com ensino médio completo, de 25 a 44 anos, 

sendo os mais jovens (de 25 a 34 anos) identificados como profissionais liberais de baixa 

renda que recebem até um salário mínimo por mês e os mais velhos (de 35 a 44 anos) 

identificados como empregados em empresas privadas que recebem entre 1 e 2 salários 

mínimos. 

Ambos os clusters 1 e 3 acompanharam a tendência dos outros clusters no que diz 

respeito ao destaque no desempenho das condutas relativas à dimensão economia de recursos. 

Em seguida, destacam-se duas condutas da dimensão frugalidade, quais sejam FR1 relativa a 

reutilização de objetos e FR2 referente ao conserto das coisas ao invés de jogá-las fora. As 
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condutas da dimensão consciência ecológica vem na sequencia, para por fim, as condutas da 

dimensão reciclagem serem pontuadas. 

Observa-se que em todos os clusters as condutas que surtem efeitos financeiros 

para os indivíduos são as mais praticadas, com destaque para as condutas ER2 – fechar as 

torneiras e ER3 – apagar as luzes. As condutas menos desepenhadas, por sua vez, são as que 

se referem à reciclagem.  

A variável sócio demográfica que mais se destaca na diferenciação dos clusters é a 

variável relativa ao nível de escolaridade. Os indivíduos com nível superior foram 

classificados como consumidores com maior disposição para desempenhar condutas de 

comportamento sustentável. 

 

4.4 Percepção do indivíduo sobre a influência da própria responsabilidade, de outras 

pessoas e do governo no efetivo desempenho das condutas de comportamento 

sustentável 

 

A fim de atender aos terceiro, quarto e quinto objetivos específicos dessa pesquisa, 

avaliou-se a percepção da influência da participação do governo, de outras pessoas e de si 

próprio no efetivo desempenho de condutas de comportamento sustentável conforme terceiro 

bloco de perguntas do formulário.  

A tabela 19 apresenta a estatística descritiva (média) relativa às práticas de 

consumo sustentável e ao nível de influência da participação que os respondentes percebem 

que deva ser atribuído ao governo, às outras pessoas e a si próprio para que cada uma das 13 

condutas propostas sejam efetivamente desempenhadas.  

Constata-se que, para todas as condutas de todas as dimensões, foi atribuído maior 

nível de influência no desempenho das práticas sustentáveis a participação do próprio 

indivíduo (na ordem: ER3I (9,54), ER2I (9,44), ER1I (9,29), FR2I (8,66), FR1I (8,66), CE2I 

(8,21), CE1I (8,05), FR3I (7,97), RE1I (7,89), CE3I (7,86), RE3I (7,85), RE2I (7,81), RE4I 

(7,77)) em detrimento às influências das participações do governo e de outras pessoas, 

conforme exposto na tabela 19. Destaque-se ainda que as maiores notas foram atribuídas às 

condutas da dimensão economia de recursos, ou seja, os respondentes percebem que a 

execução das condutas comportamentais da dimensão economia de recursos depende quase 

que exclusivamente deles próprios.  
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A influência das outras pessoas na prática de comportamentos sustentáveis 

classificou-se em segundo lugar, com destaque para notas um pouco superiores atribuídas às 

condutas da dimensão frugalidade. Enquanto as outras dimensãoes foram atribuídas 

participações inferiores a 34%, na dimensão frugalidade houve atribuição de 37% para a 

conduta FR3- comprar produtos usados (média 7,06). 

As menores médias, bem como, os menores níveis de influência foram atribuídos 

à participação do governo, com destaque para as condutas de frugalidade (FR1G (4,73), 

FR3G (4,28) e FR2G (6,92)) e reciclagem (RE1G (6,10), RE3G (6,05), RE4G (5,06) e RE2G 

(5,95)), ou seja, os respondentes percebem que o governo não interfere no comportamento do 

indivíduo para que tais condutas sejam desempenhadas. 

 

Tabela 19 – Média das práticas e da percepção de influência de si próprio, de outras 
pessoas e do governo no deempenho das práticas sustentáveis 

Condutas 

Práticas de 
Consumo 

Sustentável 

Influências percebidas nas práticas de consumo sustentável 

Governo Outras pessoas Indivíduo 

Média Média % Média % Média % 

CE1 – Votar em candidatos que 
defendem o meio ambiente 

6,25 5,33 27% 6,7 33% 8,05 40% 

CE2 – Parar de comprar de empresa 
que desrespeita o meio ambiente 

5,7 6,23 28% 7,47 34% 8,21 37% 

CE3 – Mudar de marca 5,69 6,44 30% 7,29 34% 7,86 36% 

ER1 – Desligar aparelhos como TV e 
Computador 

8,52 5,94 26% 7,79 34% 9,29 40% 

ER2 – Fechar as torneiras da pia ou 
chuveiro 

9,07 7,56 30% 8,45 33% 9,44 37% 

ER3 – Apagar as luzes 9,05 7,04 28% 8,5 34% 9,54 38% 

FR1 – Reutilizar objetos 6,85 4,73 23% 6,85 34% 8,66 43% 

FR2 – Consertar coisas 7,2 3,82 20% 6,92 36% 8,66 45% 

FR3 – Comprar produtos usados 6,07 4,28 22% 7,06 37% 7,97 41% 

RE1 – Separar metal para reciclagem 4,83 6,1 29% 7,27 34% 7,89 37% 

RE2 – Separar vidro para reciclagem 4,93 5,95 28% 7,14 34% 7,81 37% 

RE3 – Separar papéis para reciclagem 4,72 6,05 29% 7,19 34% 7,85 37% 
RE4 – Separar plástico para 
reciclagem 

5,06 5,96 29% 7,18 34% 7,77 37% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com o objetivo de se conhecer o nível de influência do governo, das outras 

pessoas e de si próprio no desempenho das práticas sustentáveis, os dados foram submetidos a 

duas propostas de análise de regressão linear múltipla: a primeira considerando as condutas de 

comportamento sustentável de forma agrupada por dimensão – consciência ecológica, 
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economia de recursos, frugalidade e reciclagem. E a segunda tratando as condutas de 

comportamento sustentável de forma isolada.  

A tabela 20 expõe a síntese da análise das hipóteses conforme os resultados das 

regressões da segunda proposta, ou seja, a que trata as condutas de comportamento 

sustentável de forma isolada conforme exposto a seguir: 

 

Tabela 20 – Análise das regressões aplicadas às dimensões de comportamento sustentável  

Influência Hipóteses Coeficiente Sig R² - ajustado Status 

De si próprio 

H1a – consciência ecológica 0,547 0,000*** 0,237 Confirmada 
H1b – economia de recursos 0,404 0,000*** 0,069 Confirmada 
H1c – frugalidade 0,583 0,000*** 0,191 Confirmada 
H1d – reciclagem 0,574 0,000*** 0,168 Confirmada 

Outras pessoas 

H2a – consciência ecológica -0,127 0,037** 0,237 Confirmada 
H2b – economia de recursos 0,004 0,915 0,069 Refutada 
H2c – frugalidade 0,154 0,000*** 0,191 Refutada 
H2d – reciclagem -0,168 0,020** 0,168 Confirmada 

Governo 

H3a – consciência ecológica 0,241 0,000*** 0,237 Refutada 
H3b – economia de recursos -0,124 0,001*** 0,069 Confirmada 
H3c – frugalidade 0,056 0,132 0,191 Refutada 
H3d – reciclagem 0,081 0,061* 0,168 Refutada 

*** coeficiente significativo a 1%. ** coeficiente significativo a 5%. * coeficiente significativo a 10%.  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tanto nos modelos de regressão aplicados às condutas de forma isolada quanto 

nos modelos aplicados às condutas agrupadas em dimensões, confirma-se a primeira hipótese 

em todas as dimensões, ou seja, o indivíduo assume comportamentos sustentáveis quando se 

auto atribui a responsabilidade por desempenhá-los.  

A segunda hipótese, que trata da responsabilidade atribuída a outras pessoas pelo 

desempenho de condutas de comportamento sustentável, é parcialmente confirmada, apenas 

quando se considera a dimensão consciência ecológica e reciclagem. Para essas duas 

dimensões o indivíduo que atribui maior parcela de responsabilidade a outras pessoas, mostra-

se menos disposto a praticar condutas sustentáveis de consciência ecológica e reciclagem. 

A terceira hipótese confirma-se parcialmente quando analisada a dimensão 

economia de recursos, ou seja, quando o indivíduo atribui ao governo a responsabilidade pela 

execução das condutas sustentáveis dessa dimensão, menos ele próprio desempenha tais 

condutas. 

Dentre os resultados das regressões apresentadas, merece atenção ainda a 

influência positiva do governo nas dimensões consciência ecológica e reciclagem. Embora 

esses resultados sugiram a rejeição da terceira hipótese – H3: Quanto menor a frequência de 
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comportamento de consumo sustentável, maior é a percepção de que a responsabilidade é do 

governo –,  podem indicar que o indivíduo que percebe a atuação governamental se mostra 

mais disposto a assumir condutas de comportamento sustentável. 

A seguir serão apresentados os resultados das análises de correlação a fim de se 

identificar o grau de associação das práticas de comportamento sustentável com a percepção 

da influência do governo, de outras pessoas ou do próprio indivíduo na efetiva execução de 

tais práticas. E em seguida, serão expostos os resultados da técnica de regressão múltipla 

aplicada às condutas de forma agrupada por dimensão.   

A tabela 21 trata da correlação entre as variáveis da dimensão consciência 

ecológica e a tabela 22 expõe o resultado da regressão linear múltipla aplicada a essas 

variáveis. 

Os resultados da tabela 21 mostram as associações entre as condutas da dimensão 

consciência ecológica, destacando os maiores índices de correlação entre as variáveis que se 

relacionam com a atribuição de influência ao próprio indivíduo (CE1 = 0,375**; CE2 = 

0,334** e CE3 = 0,329**), seguida da atribuição de influência ao governo (CE1 = 0,251**; 

CE2 = 0,135**; CE3 = 0,255**), para em terceiro lugar aparecer a associação com a 

influência de outras pessoas (CE1 = 0,144**; CE2 = 0,140* e CE3 = 0,260**).   

 

Tabela 21 – Correlação entre as variáveis da dimensão consciência ecológica 

  CE1 CE2 CE3 CE1G CE1P CE1I CE2G CE2P CE2I CE3G CE3P 

CE2 ,529**  
          

CE3 ,535**  ,730**  
         

CE1G ,251**  ,284**  ,233**  
        

CE1P ,144**  ,183**  ,270**  ,208**  
       

CE1I ,375**  ,281**  ,365**  ,078 ,393**  
      

CE2G ,171**  ,135**  ,215**  ,415**  ,370**  ,090 
     

CE2P ,072 ,140**  ,242**  ,238**  ,539**  ,192**  ,442**  
    

CE2I ,185**  ,334**  ,389**  ,143**  ,281**  ,414**  ,235**  ,538**  
   

CE3G ,205**  ,209**  ,255**  ,432**  ,317**  ,127* ,643**  ,385**  ,234**  
  

CE3P ,093 ,164**  ,260**  ,242**  ,534**  ,227**  ,402**  ,676**  ,439**  ,436**  
 

CE3I ,179**  ,290**  ,329**  ,159**  ,297**  ,400**  ,168**  ,354**  ,619**  ,194**  ,549**  

*** coeficiente significativo a 1%. ** coeficiente significativo a 5%. * coeficiente significativo a 10%.  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A tabela 22 evidencia o resultado das regressões relativas à dimensão consciência 

ecológica, na qual constata-se que outras pessoas não interferem na prática desse conjunto de 

condutas, uma vez que a regressão resultou em coeficientes não significantes. O governo e o 
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indivíduo, por sua vez, interferem positivamente em todas as condutas, ou seja, quanto maior 

a percepção da influência do governo e do próprio indivíduo na execução das condutas 

sustentáveis dessa dimensão, maior é a disposição do indivíduo para praticar tais condutas. 

Esses resultados apontam para a confirmação da primeira hipótese dessa pesquisa, 

qual seja a de que quanto maior a percepção de atribuição de responsabilidade sobre si mesmo 

pela execução de condutas comportamentais de consumo sustentável, maior o nível de 

desempenho de tais condutas; e negação das demais, que consideram a percepção da 

influência das outras pessoas e do governo. 

 

Tabela 22 – Resultado das regressões da dimensão consciência ecológica 

Variáveis dependentes 

Variáveis independentes (percepção atribuída) 

R² 
R²-

ajustado 
Teste F Governo Outras Pessoas Indivíduo 

Coef    Sig Coef  Sig Coef    Sig 
CE1 - Candidatos qeue 

defendem o meio ambiente 
0,210 0,000*** -0,053 0,285 0,441 0,000*** 0,193 0,187 0,000*** 

CE2 - Não comprar de 
empresa que desrespeita o 

meio ambiente 
0,081 0,075* -0,106 0,105 0,445 0,000*** 0,121 0,114 0,000*** 

CE3 - Mudança de marca 0,168 0,000*** 0,027 0,686 0,321 0,000*** 0,146 0,14 0,000*** 

*** coeficiente significativo a 1%. ** coeficiente significativo a 5%. * coeficiente significativo a 10%.  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os resultados das correlações relativas à dimensão economia de recursos 

encontram-se na tabela 23, na qual constata-se novamente maior correlação entre as condutas 

dessa dimensão e a influência atribuída ao próprio indivíduo (ER1 = 0,359**; ER2 = 0,184**; 

ER3 = 0,302**). Os índices de correlação das condutas dessa dimensão resultaram não 

significantes quando consideradas as influências do governo (ER1 = 0,023; ER2 = -0,016; 

ER3 = -0,031) e de outras pessoas (ER1 = 0,068; ER2 = 0,033; ER3 = 0,089). 
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Tabela 23 – Correlação entre as variáveis da economia de recursos 

  ER1 ER2 ER3 ER1G ER1P ER1I ER2G ER2P ER2I ER3G ER3P 

ER2 ,357**  
          

ER3 ,446**  ,334**  
         

ER1G ,023 ,106* ,094 
        

ER1P ,068 -,017 ,058 ,346**  
       

ER1I ,359**  ,271**  ,249**  -,094 ,134**  
      

ER2G ,019 -,016 ,045 ,496**  ,275**  -,065 
     

ER2P -,031 ,033 -,003 ,303**  ,533**  ,053 ,467**  
    

ER2I ,074 ,184**  ,074 ,023 ,026 ,298**  ,053 ,255**  
   

ER3G -,042 ,054 -,031 ,517**  ,298**  -,070 ,606**  ,419**  ,089 
  

ER3P ,034 ,064 ,089 ,241**  ,599**  ,153**  ,393**  ,711**  ,178**  ,448**  
 

ER3I ,242**  ,233**  ,302**  ,025 ,136**  ,595**  ,035 ,126* ,415**  ,063 ,330**  

*** coeficiente significativo a 1%. ** coeficiente significativo a 5%. * coeficiente significativo a 10%.  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A tabela 24 exibe os resultados das regressões aplicadas às condutas da dimensão 

economia de recursos. Observa-se que a influência do indivíduo é a única percebida na prática 

das condutas comportamentais da dimensão economia de recursos, pois foi a única variável 

que apresentou coeficientes positivos e significantes, o que confirma mais uma vez a primeira 

hipótese. As hipóteses H2: Quanto menor a frequeência de comportamento sustentável, maior 

é a percepção de que a responsabilidade é de outras pessoas e H3: Quanto menor a 

frequeência de comportamento sustentável, maior é a percepção de que a responsabilidade é 

do governo não são suportadas por esses modelos. 

 

Tabela 24 – Resultado das regressões da dimensão economia de recursos 

Variáveis dependentes 

Variáveis independentes (percepção atribuída) 

R² 
R²-

ajustado 
Teste F Governo 

Outras 
Pessoas 

Indivíduo 

Coef Sig Coef Sig Coef Sig 

ER1 - Desligar aparelhos 
como TV e computador 

0,035 0,256 0 0,997 0,491 0,000*** 0,132 0,126 0,000*** 

ER2 - Fechar torneiras da pia 
ou chuveiro 

-0,013 0,663 -0,002 0,961 0,223 0,000*** 0,034 0,027 0,003*** 

ER3 - Apagar as luzes -0,03 0,281 0,012 0,776 0,442 0,000*** 0,094 0,087 0,000*** 

*** coeficiente significativo a 1%. ** coeficiente significativo a 5%. * coeficiente significativo a 10%.  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto a dimensão frugalidade, a tabela 25 traz as associações entre as variáveis 

dessa dimensão, destacando-se mais uma vez os maiores índices às correlações entre as 

variáveis que envolvem a atribuição à influência do indivíduo para a execução dessas 
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condutas (FR1 = 0,299**; FR2 = 0,396**; FR3 = 0,147**). Acompanhando a tendência da 

dimensão economia de recursos, os índices de correlação envolvendo as influências do 

governo (FR1 = -0,006; FR2 = 0,074; FR3 = 0,050) e de outras pessoas (FR1 = 0,040; FR2 = 

0,072; FR3 = -0,017) resultaram não significantes quando consideradas as condutas da 

dimensão frugalidade. 

 

Tabela 25 – Correlação entre as variáveis da frugalidade 

  FR1 FR2 FR3 FR1P FR1I FR1G FR2G FR2P FR2I FR3G FR3P 

FR2 ,496**            

FR3 ,303**  ,338**           

FR1P ,040 -,005 -,008         

FR1I ,299**  ,335**  ,144**  ,379**         

FR1G -,006 ,083 ,016 ,407**  ,093       

FR2G ,025 ,074 ,045 ,347**  ,095 ,617**       

FR2P ,022 ,072 ,017 ,685**  ,265**  ,325**  ,358**      

FR2I ,332**  ,396**  ,239**  ,178**  ,536**  ,111* ,070 ,283**     

FR3G ,076 ,148**  ,050 ,333**  ,088 ,607**  ,661**  ,319**  ,135**    

FR3P ,023 ,042 -,017 ,642**  ,277**  ,344**  ,342**  ,665**  ,191**  ,387**   

FR3I ,234**  ,232**  ,147**  ,222**  ,419**  ,068 ,163**  ,327**  ,482**  ,098* ,350**  

*** coeficiente significativo a 1%. ** coeficiente significativo a 5%. * coeficiente significativo a 10%.  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A tabela 26 apresenta os resultados das regressões da dimensão frugalidade e 

reforça que a influência do indivíduo é a que mais fortemente é percebida na prática das 

condutas comportamentais, o que confirma mais uma vez a primeira hipótese. Para a conduta 

FR3, há influência negativa da participação de outras pessoas, o que confirma parcialmente a 

segunda hipótese, qual seja a de que quanto menor o nível de comportamento de consumo 

sustentável, maior é a percepção de que a responsabilidade é de outras pessoas. Resta não 

suportada a terceira hipótese que refere-se à percepção da influência do governo. 

 

Tabela 26 – Resultado das regressões da dimensão frugalidade 

Variáveis dependentes 

Variáveis independentes (percepção atribuída) 

R² 
R²-

ajustado 
Teste F Governo Outras Pessoas Indivíduo 

Coef Sig Coef Sig Coef Sig 

FR1 - Reutilizar objetos -0,002 0,961 -0,077 0,13 0,467 0,000*** 0,096 0,089 0,000*** 

FR2 - Consertar coisas 0,063 0,15 0,062 0,173 0,542 0,000*** 0,163 0,157 0,000*** 
FR3 - Comprar produtos 
usados 

0,067 0,163 -0,113 0,056* 0,209 0,001*** 0,032 0,025 0,005*** 

*** coeficiente significativo a 1%. ** coeficiente significativo a 5%. * coeficiente significativo a 10%.  

Fonte: Dados da pesquisa 
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A tabela 27 traz os resultados da correlação entre as variáveis da dimensão 

reciclagem, que acompanha o resultado das correlações das dimensões anteriores, ou seja, 

com destaque para os maiores índices relativos à associação das variáveis que envolvem o 

próprio indivíduo (RE1 = 0,312**; RE2 = 0,355**; RE3 = 0,334**; RE4 = 0,349**).  

A exceção da influência do governo no que se refere à primeira conduta dessa 

dimensão (RE1 = 0,061) que mostra-se não significativo, todos os demais índices de 

correlação relativos às influências do governo (RE2 = 0,123*; RE3 = 0,144**; RE4 = 0,132**) 

e de outras pessoas (RE1 = 0,106*; RE2 = 0,182**; RE3 = 0,187**; RE4 = 0,218**) 

resultaram significativos. 

 

Tabela 27 – Correlação entre as variáveis da reciclagem 

  RE1 RE2 RE3 RE4 RE1G RE1P RE1I RE2G RE2P RE2I RE3G RE3P RE3I RE4G RE4P 

RE2 ,775**                              

RE3 ,692**  ,688**  
             

RE4 ,725**  ,801**  ,740**  
            

RE1G ,061 ,122* ,129**  ,146**  
           

RE1P ,106* ,126* ,130**  ,110* ,306**  
          

RE1I ,312**  ,308**  ,305**  ,323**  ,158**  ,548**  
         

RE2G ,040 ,123* ,111* ,154**  ,788**  ,280**  ,149**  
        

RE2P ,120* ,182**  ,108* ,180**  ,269**  ,725**  ,494**  ,334**  
       

RE2I ,310**  ,355**  ,290**  ,374**  ,135**  ,395**  ,731**  ,179**  ,608**  
      

RE3G ,036 ,117* ,144**  ,150**  ,740**  ,202**  ,092 ,823**  ,236**  ,117* 
     

RE3P ,130**  ,189**  ,187**  ,250**  ,330**  ,632**  ,532**  ,377**  ,769**  ,510**  ,386**  
    

RE3I ,270**  ,324**  ,334**  ,382**  ,204**  ,373**  ,719**  ,251**  ,501**  ,748**  ,251**  ,689**  
   

RE4G ,011 ,097 ,113* ,132**  ,749**  ,243**  ,114* ,861**  ,263**  ,123* ,858**  ,361**  ,233**  
  

RE4P ,092 ,167**  ,125* ,218**  ,341**  ,680**  ,531**  ,375**  ,806**  ,524**  ,333**  ,824**  ,572**  ,385**  
 

RE4I ,236**  ,307**  ,271**  ,349**  ,189**  ,404**  ,731**  ,190**  ,541**  ,743**  ,160**  ,571**  ,779**  ,178**  ,642**  

*** coeficiente significativo a 1%. ** coeficiente significativo a 5%. * coeficiente significativo a 10%.  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A tabela 28 apresenta dos modelos de regressão relativos à dimensão reciclagem, 

na qual observa-se que a atribuição de responsabilidade a si próprio influencia positivamente 

a execução das condutas dessa dimensão, sendo esta a percepção que mais se destaca e 

ratifica a primeira hipótese.  
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Tabela 28 – Resultado das regressões da dimensão reciclagem 

Variáveis dependentes 

Variáveis independentes (percepção atribuída) 

R² R²-ajustado Teste F Governo Outras Pessoas Indivíduo 

Coef Sig Coef Sig Coef Sig 

RE1 - Reciclagem de metal 0,031 0,478 -0,116 0,078* 0,431 0,000*** 0,323 0,104 0,000*** 

RE2 - Reciclagem de vidro 0,075 0,101 -0,1 0,173 0,487 0,000*** 0,366 0,134 0,000*** 

RE3 - Reciclagem de papéis 0,083 0,072* -0,136 0,080* 0,481 0,000*** 0,35 0,122 0,000*** 

RE4 - Reciclagem de plástico 0,08 0,090* -0,062 0,44 0,450 0,000*** 0,358 0,128 0,000*** 

*** coeficiente significativo a 1%. ** coeficiente significativo a 5%. * coeficiente significativo a 10%.  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A percepção da influência de outras pessoas é significante em duas condutas de 

forma negativa – RE1 (reciclagem de metal) e RE3 (reciclagem de papéis), suportando 

parcialmente a segunda hipótese de que o indivíduo que atribui maior responsabilidade a 

outras pessoas pelo desempenho dessas condutas mostra-se menos disposto a praticá-las.  

A percepção da influência do governo é significante apenas para a execução da 

conduta RE3 (reciclagem de papéis) de forma positiva, o que rejeita a terceira hipótese. 

Realizou-se nova análise de regressão utilizando-se como variável dependente a 

média das notas atribuídas à frequência de execução das condutas de comportamento 

sustentável agrupadas por dimensão e, como variável independente, foram utilizadas as 

médias das notas atribuídas pelos respondentes à percepção da influência de si próprio, de 

outras pessoas e do governo no efetivo desempenho de tais condutas. 

A tabela 29 contem o resultado da regressão aplicada às médias da dimensão 

consciência ecológica e indica que tanto o indivíduo como o governo têm influência positiva 

significativa na execução das condutas dessa dimensão, enquanto as outras pessoas 

influenciam de forma negativa. Assim, restam confirmadas a primeira e a segunda hipóteses e 

negada a terceira hipótese no que diz respeito à prática das condutas de comportamento 

sustentável da dimensão consciência ecológica. 

 

Tabela 29 - Resultado da regressão da média da dimensão consciência ecológica 

Variável dependente 

Variáveis independentes 

R² 
R²-

ajustado 
Teste F 

 (média da percepção atribuída) 
Governo  

(Média CEG) 
Outras Pessoas 
(Média CEP) 

Indivíduo  
(Média CEI) 

Coef Sig Coef Sig Coef Sig 

Média das notas atribuídas 
à execução das condutas da 

dimensão CE 
0,241 0,000*** -0,127 0,037** 0,547 0,000*** 0,243 0,237 0,000*** 

*** coeficiente significativo a 1%. ** coeficiente significativo a 5%. * coeficiente significativo a 10%.  
Fonte: Dados da pesquisa 
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Tem-se na tabela 30 o resultado da regressão da média da dimensão economia de 

recursos, na qual destacam-se as influências significantes com sinal positivo para o indivíduo 

e com sinal negativo para o governo na execução das condutas dessa dimensão. Esse resultado 

confirma a primeira e a terceira hipótese com relação ao desempenho das práticas sustentáveis 

da dimensão economia de recursos. 

Na tabela 30, vale destacar ainda o resultado do teste R²-ajustado. Foi o valor mais 

baixo dentre todos os testes aplicados aos resultados do outros modelos de regressão. Embora 

o teste F tenha apresentado significância, o poder de explicação da regressão é baixo para a 

dimensão economia de recursos. 

 

Tabela 30 - Resultado da regressão da média da dimensão economia de recursos 

Variável dependente 

Variáveis independentes 

R² 
R²-

ajustado 
Teste F 

 (média da percepção atribuída) 
Governo  

(Média ERG)  
Outras Pessoas 
(Média ERP) 

Indivíduo  
(Média ERI) 

Coef Sig Coef Sig Coef Sig 
Média das notas 

atribuídas à execução das 
condutas da dimensão 

ER 

-0,124 0,001*** 0,004 0,915 0,404 0,000*** 0,076 0,069 0,000*** 

*** coeficiente significativo a 1%. ** coeficiente significativo a 5%. * coeficiente significativo a 10%.  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A tabela 31 traz os resultados da regressão aplicada à média das notas atribuídas 

às condutas da dimensão frugalidade, na qual percebe-se a influência significante e positiva 

das outras pessoas e do indivíduo para o efetivo desempenho das práticas comportamentais 

dessa dimensão, o que reforça a primeira hipótese e nega a segunda. A terceira hipótese não é 

suportada nesse modelo. 

 

Tabela 31 - Resultado da regressão da média da dimensão frugalidade 

Variável dependente 

Variáveis independentes 

R² 
R²-

ajustado 
Teste F 

 (média da percepção atribuída) 
Governo 

(Média FRG) 
Outras Pessoas 
(Média FRP)  

Indivíduo 
(Média FRI) 

Coef Sig Coef Sig Coef Sig 

Média das notas atribuídas à 
execução das condutas da 

dimensão FR 
0,056 0,132 0,154 0,000*** 0,583 0,000*** 0,197 0,191 0,000*** 

*** coeficiente significativo a 1%. ** coeficiente significativo a 5%. * coeficiente significativo a 10%.  
Fonte: Dados da pesquisa 
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Por fim, a tabela 32 reune os resultados da regressão aplicada à média das notas 

atribuídas às condutas de reciclagem. Nesse modelo, as influências do indivíduo e do governo 

são significantes e positivas, enquanto a influência de outras pessoas apresenta-se 

siginificante e negativa. Assim, tem-se confirmada a primeira e segunda hipóteses e rejeitada 

a terceira hipótese.  

 

Tabela 32 - Resultado da regressão da média da dimensão reciclagem 

Variável dependente 

Variáveis independentes 

R² 
R²-

ajustado 
Teste F 

 (média da percepção atribuída) 
Governo  

(Média REG) 
Outras Pessoas 
(Média REP) 

Indivíduo 
(Média REI) 

Coef Sig Coef Sig Coef Sig 

Média das notas atribuídas à 
execução das condutas da 

dimensão RE 
0,081 0,061* -0,168 0,020** 0,574 0,000*** 0,174 0,168 0,000*** 

*** coeficiente significativo a 1%. ** coeficiente significativo a 5%. * coeficiente significativo a 10%.  
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Observa-se que as regressões aplicadas às médias das notas atribuídas pelos 

respondentes às condutas de forma agrupada em dimensões (tabelas 29 a 32) traz resultados 

diferentes, porém, mais significantes, que os resultados das regressões aplicadas às condutas 

de forma isolada (tabelas 22, 24, 26 e 28).  

 

4.5 Discussão dos resultados 

 

A partir da análise dos resultados evidenciados pelo exame da estatística descritiva, 

da análise fatorial, da ANOVA, da análise de clusters e da análise de regressão, serão 

apresentadas algumas considerações para discussão sobre os objetivos e as hipóteses 

propostos no referencial teórico dessa pesquisa.  

Os resultados dessa pesquisa são congruentes com os estudos de Oliveira, Correia 

e Gomez (2014), Santos e Conke (2014) e Ronchi et al. (2016), no que diz respeito à 

elucidação do primeiro objetivo específico proposto que trata de avaliar as práticas de 

consumo do indivíduo. Constatou-se que as pessoas assumem condutas sustentáveis com 

maior frequência quando percebem os efeitos financeiros que impactam em forma de 

economia em seus orçamentos.  

É possível que a frequência de prática sustentável dos respondentes seja 

decorrente do que Moisander (2007) classifica de conflitos motivacionais que surgem da 
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tentativa de se conciliar interesses individuais com interesses coletivos. Nesse sentido, a 

autora destaca o fato de muitas práticas sustentáveis demandarem mais recursos financeiros, 

tempo e outros esforços das pessoas que se propõem a adotá-las não lhes garantirem maiores 

nem melhores benefícios de forma individualizada. Isso ocorre porque o meio ambiente é um 

bem compartilhado por toda sociedade. 

Moisander (2007) acrescenta ainda que muitos consumidores decidem suas ações 

com base no utilitarismo optando por atitudes que lhes produzam as melhores e mais 

imediatas consequências. No entanto, às vezes, falta para os consumidores a plena consciência 

ou o controle dessas consequências, o que pode desencorajá-los a adotar determinado 

comportamento sustentável. Além disso, há normas, deveres, crenças e princípios morais e 

éticos que influenciam as decisões e atitudes comportamentais, independentemente das 

consequências.  

Stern et al. (1999) acrescentam que comportamentos privativos, embora pareçam 

egoístas por considerarem apenas os interesses individuais, contribuem bastante para o 

sucesso dos movimentos ambientais, sobretudo se forem suficientemente generalizados. Eles 

também sinalizam, para o governo e para a indústria, a preocupação dos cidadãos e 

preferências dos consumidores. 

A amostra apresentou-se homogênea com predominância de entrevistados do sexo 

feminino, compreendidos na faixa etária de 25 a 34 anos, com ensino médio completo, com 

renda até 2 salários mínimos e que trabalham em empresa privada. Assim, o segundo objetivo 

desse estudo, qual seja a identificação dos perfis de consumidores sustentáveis, resultou em 

quatro clusters que classificam os entrevistados em três grupos distintos: alto, médio e baixo 

desempenho sustentável.  

Acompanhando a literatura, a análise de cluster evidencia que o nível de 

escolaridade é uma variável que contribui para a promoção do consumo sustentável, uma vez 

que o grupo de pessoas com alto desempenho sustentável se caracteriza por indivíduos com 

nível superior de escolaridade. Nesse sentido, Furriela (2001) e Fabrício e Leocádio (2013) 

argumentam que a promoção do consumo sustentável depende da educação do consumidor 

associada à compreensão dos problemas ambientais. Os autores acrescentam ainda que não se 

pode conceber condutas comportamentais sustentáveis eficazes sem indivíduos educados, 

sendo tanto a educação formal quanto a informal importantes no processo de formação de 

cidadãos comprometidos com as práticas sustentáveis (FURRIELA, 2001; FABRICIO; 

LEOCÁDIO, 2013). 
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A distribuição da responsabilidade pelo desempenho das condutas 

comportamentais relativas à dimensão frugalidade (tabela 19) derivam do que Ceglia, Lima e 

Leocádio (2015) denominam de elementos inter-culturais que moldam o comportamento 

sustentável, especialmente os que envolvem materiais e artefactos, valores e crenças, pois 

esses elementos são capazes de influenciar o comportamento das pessoas. Assim, reutilizar 

objetos, consertar coisas e comprar produtos usados são comportamentos oriundos de valores 

e crenças, materiais e artefactos de uma dada cultura. 

Quanto aos terceiro, quarto e quinto objetivos específicos propostos para esta 

pesquisa, qual seja o de identificar o nível de percepção dos indivíduos em relação à 

influência do governo, de outras pessoas e de si próprio nas práticas de consumo sustentável, 

os resultados das análises de clusters, ANOVA e regressão indicam que predomina a 

atribuição da responsabilidade a si próprio pelo desempenho das condutas sustentáveis, 

ratificando a primeira hipótese proposta para esta pesquisa: 

 

H1: Quanto maior a frequência de comportamento de consumo sustentável, maior é a 

percepção de que a responsabilidade é do próprio indivíduo. 

 

A ratificação da primeira hipótese é corolária aos estudos de Azjen (1991), Eden 

(1993) e Portilho (2008) que argumentam que os consumidores tendem a desempenhar 

condutas sustentáveis com maior frequência, inserindo-as como um hábito comportamental, 

quando se auto-atribuem a responsabilidade de consumir sustentavelmente.   

A influência do governo e da sociedade foi percebida parcialmente para o 

desempenho de algumas condutas de comportamento sustentável, o que não confirma 

totalmente as hipóteses 2 e 3. 

 

H2: Quanto menor a frequência de comportamento de consumo sustentável, maior é a 

percepção de que a responsabilidade é de outras pessoas. 

e 

H3: Quanto menor a frequência de comportamento de consumo sustentável, maior é a 

percepção de que a responsabilidade é do governo. 
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Analisando-se as condutas de forma agrupada, por dimensão, a segunda hipótese é 

confirmada para as dimensões consciência ecológica e reciclagem e refutada para as demais: 

frugalidade e economia de recursos.   

A rejeição da segunda hipótese contraria o que defendem Portilho (2008) e Stern 

et al (1999) no que diz respeito às influências decorrentes do contexto social em que o 

indivíduo está inserido, incluindo-se nesse contexto a responsabilidade de outras pessoas ou 

atores sociais pelas consequências das escolhas de consumo, e outras condições externas que 

facilitam ou limitam o desempenho das condutas de comportamento sustentável.  

A terceira hipótese foi confirmada apenas para a dimensão economia de recursos, 

tendo sido refutada para as demais: consciência ecológica, frugalidade e reciclagem. Contudo, 

vale ressaltar o resultado de algumas regressões que apresentaram coeficiente positivo, o que 

indica que quanto mais o indivíduo percebe a participação do governo no desempenho das 

práticas sustentáveis, mais ele próprio, indivíduo, se motiva para praticar as condutas de 

comportamento sustentável. 

A rejeição da terceira hipótese reforça os argumentos de Jackson e Michaelis 

(2003), Krause (2009) e Butzke e Pontalti (2014) no que diz respeito à necessidade do 

governo assumir sua parcela de responsabilidade na promoção do consumo sustentável por 

meio de políticas públicas capazes de influenciar não só a eficiência da produção e oferta de 

produtos, mas também as expectativas, escolhas, decisões e condutas comportamentais dos 

consumidores individuais. Outro desafio para o governo é a oferta de condições adequadas 

que estimulem os consumidores a mudar seus hábitos naturalmente para a adoção de condutas 

de comportamentos de consumo sustentáveis. 

Os entrevistados entendem que a responsabilidade pela adoção de um ou outro 

comportamento sustentável cabe inteiramente a si próprios. Esse modo de pensar e agir 

também tem seu valor conforme pressupõem Stern et al. (1999) e Kolandai-Matchett (2009) 

quando defendem que o sucesso dos movimentos ambientalistas depende tanto de pessoas 

altamente comprometidas com os objetivos desses movimentos, como do engajamento menos 

compromissado, porém, não menos importante, de outros indivíduos que contribuem 

aceitando e apoiando as políticas públicas e mudando seus comportamentos e atitudes.  

Por fim, Barbieri e Cajazeira (2012) argumentam que o desenvolvimento 

sustentável em si exige a participação de todas as nações, governos em todas as instâncias e 

sociedade civil de forma globalizada. Assim, a negação das segunda e terceira hipóteses 

implica ainda na necessidade de tornar o governo e a sociedade mais atuantes, ou tornar mais 
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claro e evidente para o indivíduo o papel desses dois atores no processo de desempenho das 

práticas de comportamento sustentável a fim de aumentar a adesão de pessoas dispostas a 

assumir condutas sustentáveis como um hábito comportamental. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Essa pesquisa surgiu de uma discussão sobre a participação do governo, de outras 

pessoas e de si próprio na prática de condutas sustentáveis e como o indivíduo percebe a 

atuação desses três atores ao ponto de lhe influenciar as decisões e condução de atitudes 

comportamentais. Assim, o objetivo geral dessa dissertação foi analisar a percepção do 

consumidor sobre a influência de sua própria responsabilidade, de outras pessoas e do 

governo no desempenho de práticas de consumo sustentável. 

Para tanto, esse estudo foi elaborado a partir de um levantamento bibliográfico 

com fins exploratórios para identificação de práticas de consumo sustentável e de atores que 

influenciam a execução de tais práticas. Na sequência, aplicou-se, então, um questionário 

estruturado, estilo formulário, auto administrado para investigar as práticas de consumo do 

indivíduo; identificar perfis de consumidores sustentáveis; e, por fim, identificar o nível de 

percepção dos indivíduos em relação à participação de outras pessoas, do governo e de si 

próprio nas práticas de consumo sustentável. 

Conforme discutido no referencial teórico dessa pesquisa, o consumo é uma 

atividade inerente à condição de sobrevivência do ser humano sobre a terra e é compartilhada 

com todos os outros seres vivos, pois a satisfação das necessidades humanas, desde as mais 

básicas até as consideradas mais fúteis, envolve alguma forma de consumo.  

Diante desse cenário, o consumo, muitas vezes, é considerado uma ameaça à 

sobrevivência do homem sobre a terra devido às consequências de sua prática, como a 

exploração de recursos naturais para a produção de itens a serem consumidos e o uso e 

descarte do que remanescer após o uso. A literatura acrescenta ainda que o consumo deve ser 

tratado como uma atividade sócio cultural que envolve diversos atores e recebe influências 

estruturais e contextuais.  

Assim, considerando que o homem não sobrevive sem consumir e que a própria 

sobrevivência do ser humano encontra-se ameaçada em decorrência da forma como se pratica 

o consumo, estudiosos alertam para a necessidade de tornar essa atividade uma prática 

sustentável. Para tanto, muito se pesquisa sobre de quem é a responsabilidade por tornar o 

consumo uma prática sustentável e como influenciar a decisão dos consumidores individuais 

nesse sentido. 
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Esse estudo debruçou-se então sobre a percepção do indivíduo acerca da 

influência do governo, de outras pessoas e de si próprio, enquanto consumidor individual, 

para a execução de condutas comportamentais consideradas sustentáveis.   

O primeiro objetivo específico – investigar as práticas de consumo sustentável – 

foi alcançado com o questionamento da frequência com que os indivíduos adotavam 

comportamentos sustentáveis extraídos da escala de Ribeiro e Veiga (2011) e apresentou 

resultados congruentes com pesquisas anteriores, no que diz respeito à constatação de que as 

pessoas tendem a assumir comportamentos sustentáveis com maior frequência quando 

percebem benefícios individuais e, de certa forma, imediatos em suas vidas particulares, como 

por exemplo, os efeitos financeiros que impactam em forma de economia em seus orçamentos.  

Considerando a característica materialista própria das sociedades capitalistas, é 

possível que essa tendência decorra da possibilidade de consumo de outros itens, ou até 

mesmo do prazer de acumular capital, a partir da parcela de recursos economizada com a 

atitude sustentável. No Brasil, campanhas de racionamento de energia e água são comuns e, 

embora sejam campanhas para conter o consumo em momentos de crise de abastecimento, 

são exemplos de condutas dessa natureza que resultam em economia financeira para o 

indivíduo, o que lhe motiva a desempenhar tais comportamentos com maior frequência.  

A responsabilidade pelo desempenho de condutas relacionadas à frugalidade foi 

atribuída ao indivíduo em primeiro lugar, às outras pessoas em segundo lugar e ao governo 

em terceiro. Sendo que as outras pessoas receberam uma pontuação um pouco maior nesse 

grupo de condutas quando comparadas com as notas atribuídas as outras pessoas nas outras 

dimensões. Embora, tenham sido as maiores notas de responsabilidade atribuídas ao indivíduo, 

não receberam as maiores notas de frequência de prática. Possivelmente, porque a cultura do 

fortalezanse se caracteriza pelos valores materialista e individualista, que aprecia o ciclo 

“compra, usar e jogar fora” pra comprar um “novo de novo”! Esse resultado indica que o 

fortalezense pode ter vergonha de comprar produtos usados, ou não tenha paciência de 

mandar consertar, ou ainda se sinta constrangido de reutilizar objetos. Trata-se de um traço 

cultural! Embora em alguns segmentos possam ser percebidos avanços, como sebos de livros, 

brechós, sites de troca, o fortalezense ainda tem estigmas com relação a comprar produtos 

usados por outros. 

A comparação do comportamento sustentável da dimensão frugalidade entre os 

níveis de renda indica que os indivíduos que compõem a faixa de menor renda se destacam 

dos demais por apresentarem a maior média de prática das condutas dessa dimensão, o que 
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sugere que os indivíduos que recebem os menores salários são os que adotam um estilo de 

vida mais simples. Tal ocorrência pode ser explicada pelo fato da baixa renda suprir apenas 

necessidades mais básicas de consumo. 

As condutas da dimensão reciclagem, por sua vez, foram as que receberam 

menores notas relativas ao desempenho de tais práticas. As baixas notas atribuídas à 

frequência de execução das condutas da dimensão reciclagem quando analisadas 

conjuntamente com a distribuição da responsabilidade pelo seu desempenho podem ser 

decorrentes da falta de políticas públicas voltadas para o êxito desses comportamentos.  

Além de receberem as notas de frequência de desempenho mais baixas, a 

dimensão reciclagem resultou ainda nas menores notas de atribuição da responsabilidade ao 

governo (29%, enquanto às outras pessoas foi atribuído 34% e ao próprio indivíduo, 37%), o 

que indica que o governo, além de dar o exemplo no que diz respeito ao seu próprio 

comportamento de consumo enquanto instituição, deve estabelecer políticas públicas que 

motivem as pessoas a adotar as práticas de reciclagem como um hábito comportamental. Por 

exemplo, muitas vezes, o individuo se propõe a separar o lixo em sua residência, no entanto, a 

coleta de lixo junta tudo... ou seja, o trabalho do indivíduo é todo em vão. 

Os perfis de consumidores sustentáveis foram identificados a partir do cruzamento 

de informações sócio-demográficas com as informações sobre a frequência de execução das 

condutas sustentáveis. Tais informações foram submetidas a análise de two-step cluster e 

indicaram quatro clusters classificados em três perfis comportamentais: baixo comportamento 

sustentável, médio comportamento sustentável e alto comportamento sustentável.  

Apesar da homogeneidade da amostra, o que resultou em perfis de 

comportamento sustentável formados por indivíduos com características sócio-demográficas 

muito similares, destaca-se a variável relativa ao nível de escolaridade que diferencia o grupo 

das pessoas com alto desempeho sustentável como sendo aquelas que possuem formação de  

nível superior. Esse resultado chama a atenção para o importante e necessário investimento 

em educação, o que, no Brasil, está sob a responsabilidade do governo.  

Os três últimos objetivos específicos, que tratam de identificar o nível de 

percepção dos indivíduos em relação à influência do governo, de outras pessoas e de si 

próprio nas práticas de consumo sustentável, foi alcançado por meio do questionamento sobre 

a dependência ou não da participação do governo, de outras pessoas e de si próprio para a 

efetiva prática das condutas sustentáveis. Tais dados foram então submetidos a análise de 
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regressão múltipla linear cujos resultados ratificaram a primeira hipótese dessa pesquisa para 

todas as dimensões de comportamento sustentável.  

Dos resultados das regressões, convem destacar a influência positiva da 

participação do governo no desempenho das condutas sustentáveis da dimensão consciência 

ecológica e reciclagem, pois significa que quanto mais o indivíduo percebe a atuação do 

governo, mais ele próprio se dispõe a desempenhar condutas de comportamento sustentável. 

Assim, é importante que o governo, além de instituir políticas públicas que estimulem a 

prática de condutas de comportamento sustentável, atue praticando ele próprio tais condutas, a 

fim de dar o exemplo para a sociedade e fomentar uma cultura de comportamento sustentável.  

Com relação ao modelo de regressão da dimensão economia de recursos, ressalta-

se que embora o teste F tenha resultado significante, o teste R²-ajustado foi o menor dentre 

todos os demais das outras dimensões, o que indica um baixo poder explicativo. Isto pode ser 

resultado da natureza da dimensão, por se tratar de economia de recursos, que os indivíduos 

tendem a buscar pelo benefício econômico e não pelo benefício sustentável. 

Associando-se os resultados da ANOVA e dos clusters com os resultados da 

regressão linear, evidencia-se que o governo deve assumir seu papel de “consultor 

especialista”, conforme sugerem Jackson e Michaelis (2003), e desenvolver medidas 

educativas por meio do sistema de ensino, das mensagens de mídia, da instituição de 

penalidades, além de dar o exemplo de seu próprio comportamento.  

Considerando-se que não se podem conceber ações sustentáveis sem 

consumidores educados, pode-se deduzir que o governo deveria então investir mais em 

educação, desde a educação básica até os níveis superiores, bem como em normas, 

regulamentos, rotulagens e os devidos acompanhamentos e fiscalizações de seus 

cumprimentos. 

A ratificação da primeira hipótese reforça a importância da participação menos 

compromissada de pessoas que optam por apoiar movimentos ambientalistas simplesmente 

aceitando e colaborando com as políticas públicas e mudando seus hábitos individuais. 

Embora pareçam atitudes egoístas, quando generalizadas, apresentam um bom resultado para 

o sucesso dos movimentos.  

Essa pesquisa contribui para a teoria por ser a primeira vez em que se reúnem os 

três construtos relativos à influência do governo, de outras pessoas e de si próprio sobre o 

desempenho de condutas de comportamento sustentável do indivíduo. Destaque-se ainda a 

relevância da influência do governo para as práticas sustentáveis, o que sugere que tal variável 
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seja incorporada em modelos teóricos voltados para analisar o comportamento do consumidor, 

a exemplo do Framework Cross-Cultural de Consumo Sustentável proposto por Ceglia, Lima 

e Leocádio (2015). 

Esse trabalho pode servir de referência para decisões que possam ser tomadas em 

relação a políticas públicas na área de escolaridade, a fim de direcionar os investimentos 

orçamentários em educação e o conteúdo de disciplinas que abordem as questões de 

sustentabilidade. Tudo isso para formar indivíduos não apenas conscientes da necessidade de 

adotar as práticas de comportamento sustentável, mas também dispostos a desempenhá-las, a 

influenciar outras pessoas com seu próprio exemplo e a cobrar do governo, da indústria e da 

sociedade que também assumam a parcela de responsabilidade que lhes cabe e pratiquem as 

condutas sustentáveis.  

Os resultados dessa pesquisa servem ainda para recomendar que o governo 

institua políticas públicas com foco em condutas comportamentais voltadas para reciclagem, 

além de dar, ele próprio - governo, o exemplo de bom desempenho das práticas de reciclagem. 

Dentre as limitações dessa pesquisa apontam-se a limitação da amostra e a 

complexidade do questionário, especialmente no que se refere ao terceiro bloco de perguntas 

sobre a participação do governo, de outras pessoas e de si próprio para a prática das condutas 

de comportamento sustentável. 

Sugere-se para pesquisas futuras a aplicação de outro método para discussão da 

atribuição de responsabilidade pelo desempenho das condutas sustentáveis, como por 

exemplo o método do grupo focal em que é possível a interação com os participantes para 

elucidação de dúvidas e maior esclarecimento dos questionamentos.  

A influência do governo pode ser investigada comparando-se os comportamentos 

dos cidadãos antes e após a adoção de determinadas políticas públicas, ou campanhas de 

conscientização.  

Em estudos futuros, a amostra pode ser mais seletiva para fins de conhecimento e 

comparação do que pensam e de como se comportam pessoas que integram grupos de 

ativistas ambientais, do governo, da indústria, dentre outros. A partir desses resultados é 

provável que seja possível indicar ações mais efetivas que possam ser adotadas por cada um 

desses atores para tornar o comportamento de consumo mais sustentável. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – MODELO DE QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO PAR A 
CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA DA AMOSTRA 

 

Feminino
Masculino

24 anos ou menos
De 25 a 34 anos
De 35 a 44 anos
De 45 a 54 anos
De 55 a 64 anos
65 anos ou mais

Médio 
Superior 
Pós-Graduação
Mestrado
Doutorado
Pós-Doc
Nenhuma das anteriores

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010

Gênero Renda
Sem rendimento 
Até R$ 880,00
De R$ 880,01 a R$ 1.760,00

Idade De R$ 1.760,01 a R$ 2.640,00
De R$ 2.640,01 a R$ 4.400,00
De R$ 4.400,01 a R$ 8.800,00
De R$ 8.800,01 a R$ 17.600,00
Acima de R$ 17.600,01

Escolaridade Ocupação

Profissional liberal

Empregado em empresa privada e em e

Empregado em empresa privada
Empresário
Empregado em empresa/órgão público

Nenhuma das anteriores

empresa/órgão público simultaneamente 
cumulativa
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APÊNDICE B –––– MODELO DE QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO PARA CARACTERIZ AÇÃO GEOGRÁFICA DA AMOSTRA 
 

(     ) CENTRO (     ) SER II (     ) SER III (     ) SER IV (     ) SER V (     ) SER VI 

 
Aldeota Amadeu Furtado 

 
Benfica 

 
Bom Jardim 

 
Aerolândia José de Alencar 

(    ) SER I   
Cais do Porto Antônio Bezerra 

 
Bom Futuro 

 
Canindezinho 

 
Alto da Balança Jardim das Oliveiras 

Álvaro Weyne 
 

Cidade 2000 Autran Nunes 
 

Couto Fernandes 
 

Conjunto Ceará I 
 

Ancuri Lagoa Redonda 

Barra do Ceará 
 

Cocó Bela Vista 
 

Damas 
 

Conjunto Ceará II 
 

Barroso Messejana 

Carlito Pamplona 
 

De Lourdes Bonsucesso 
 

Demócrito Rocha 
 

Conjunto Esperança 
 

Boa Vista Parque Dois Irmãos 

Cristo Redentor 
 

Dionísio Torres Dom Lustosa 
 

Dendê 
 

Genibaú 
 

Cajazeiras Parque Iracema 

Farias Brito 
 

Eng. Luciano Cavalcante Henrique Jorge 
 

Fátima 
 

Granja Lisboa 
 

Cambeba Parque Manibura 

Floresta 
 

Guararapes João XXIII 
 

Itaoca 
 

Granja Portugal 
 

Cidade dos Funcionários Passaré 

Jacarecanga 
 

Joaquim Távora Jóquei Clube 
 

Itaperi 
 

Jardim Cearense 
 

Coaçu Paupina 

Jardim Guanabara 
 

Manuel Dias Branco Olavo Oliveira 
 

Jardim América 
 

Manoel Sátiro 
 

Curió Pedras 

Jardim Iracema 
 

Meireles Padre Andrade 
 

José Bonifácio 
 

Maraponga 
 

Conjunto Palmeiras Sabiaguaba 

Monte Castelo 
 

Mucuripe Parque Araxá 
 

Montese 
 

Mondubim 
 

Dias Macedo São Bento 

Moura Brasil 
 

Papicu Parquelândia 
 

Panamericano 
 

Planalto Ayrton Senna 
 

Edson Queiroz Santa Maria 

Pirambú 
 

Praia de Iracema Pici 
 

Parangaba 
 

Prefeito José Walter 
 

Guajeru Sapiranga / Coité 

São Gerardo 
 

Praia do Futuro I Presidente Kennedy 
 

Parreão 
 

Presidente Vargas 
 

Jangurussu   

Vila Ellery Praia do Futuro II Quintino Cunha 
 

Serrinha 
 

São José 
  

Vila Velha Salinas Rodolfo Teófilo 
 

Vila Peri 
 

Santa Rosa 
  

São João do Tauape Aeroporto 
 

Vila União 
 

Siqueira 
  

Varjota 
 

Vicente Pinzon 
 

            

Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza, 2016        
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APÊNDICE C – MODELO DE QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO PAR A MENSURAÇÃO DO NÍVEL DE CONSUMO 

 

Assinale a frequência com que você desempenha cada uma das condutas comportamentais listadas a seguir, considerando “1” para NUNCA e 

“10” para SEMPRE:  

 

Conduta 

Frequência de execução do comportamento 

NUNCA                                 SEMPRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
CE1- Nas eleições para cargos públicos, prefiro votar em candidatos que têm posições firmes em defesa 
do meio ambiente 

                    

ER1- Desligo aparelhos como televisão e computador quando não os estou utilizando.                      

FR1- Busco maneiras de reutilizar os objetos                     

RE1- Separo objetos de metal (latas de alumínio, óleo, extrato de tomate etc) para reciclagem                     

CE2- Paro de comprar de uma empresa que mostra desrespeito pelo ambiente                     

ER2- Fecho as torneiras da pia ou do chuveiro quando estou ensaboando os objetos, o corpo ou as mãos                     

FR2- Tento consertar as coisas em vez de jogá-las fora                     

RE2- Separo vidro (garrafas de cerveja, refrigerante, frascos de perfumes etc) para reciclagem                     

CE3- Mudo de marca para comprar de empresas que demonstram maior cuidado com o meio ambiente                     

ER3- Apago as luzes quando não há necessidade delas acesas.                     

RE3- Separo papéis (jornais, revistas, livros, cadernos etc) para reciclagem                     

FR3- Compro produtos usados                     

RE4- Separo embalagens de plástico (sacolas, garrafas PET, copos descartáveis etc) para reciclagem                     

     Fonte: Adaptado de Ribeiro e Veiga (2011). 
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APÊNDICE D – MODELO DE QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO PAR A MENSURAÇÃO DA PERCEPÇÃO DO CONSUMIDOR 
INDIVIDUAL SOBRE O NÍVEL DE RESPONSABILIDADE DO EST ADO, DA SOCIEDADE E DE SI PRÓPRIO SOBRE O 

COMPORTAMENTO DE CONSUMO SUSTENTÁVEL 
 

Para que cada ação relacionada abaixo se torne realidade e seja efetivamente 
executada, QUANTO você considera que depende do governo, de outras pessoas ou 

de você mesmo? 

NÃO 

  

DEPENDE 

DEPENDE MUITO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Escolha de 
pessoas/candidatos que têm 
posições firmes em defesa 

do meio ambiente. (CE1) 

Depende do Governo - (CE1G) 
                    (Políticas públicas, legislação, fiscalização do Governo Federal, 

Estadual ou Municipal) 

Depende de outras pessoas - (CE1P) 
                    

(Pressão de familiares, amigos, colegas de igreja, personalidades...) 

Depende de você mesmo - (CE1I) 
                    

(Depende de você, sua personalidade, sua vida, suas experiências) 

Redução do consumo de 
energia evitando-se deixar 
aparelhos como televisão e 
computador ligados quando 
não estão sendo utilizados. 

(ER1) 

Depende do Governo - (ER1G) 
                    (Políticas públicas, legislação, fiscalização do Governo Federal, 

Estadual ou Municipal) 
Depende de outras pessoas - (ER1P) 

                    
(Pressão de familiares, amigos, colegas de igreja, personalidades...) 

Depende de você mesmo - (ER1I) 
                    

(Depende de você, sua personalidade, sua vida, suas experiências) 

Reutilização de objetos. 
(FR1) 

Depende do Governo - (FR1G) 
                    (Políticas públicas, legislação, fiscalização do Governo Federal, 

Estadual ou Municipal) 

Depende de outras pessoas - (FR1P) 
                    

(Pressão de familiares, amigos, colegas de igreja, personalidades...) 

Depende de você mesmo - (FR1I) 
                    

(Depende de você, sua personalidade, sua vida, suas experiências) 

  (continua...) 
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(...continuação) 

Para que cada ação relacionada abaixo se torne realidade e seja efetivamente 
executada, QUANTO você considera que depende do governo, de outras pessoas ou 

de você mesmo? 

NÃO 

  

DEPENDE 

DEPENDE MUITO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Processo de reciclagem de 
objetos de metal (latas de 
alumínio, óleo, extrato de 

tomate etc). (RE1) 

Depende do Governo - (RE1G) 
                    (Políticas públicas, legislação, fiscalização do Governo Federal, 

Estadual ou Municipal) 
Depende de outras pessoas - (RE1P) 

                    
(Pressão de familiares, amigos, colegas de igreja, personalidades...) 

Depende de você mesmo - (RE1I) 
                    

(Depende de você, sua personalidade, sua vida, suas experiências) 

 Rejeição de 
produtos/serviços oriundos 
de empresas que mostrem 
desrespeito pelo ambiente. 

(CE2) 

Depende do Governo - (CE2G) 
                    (Políticas públicas, legislação, fiscalização do Governo Federal, 

Estadual ou Municipal) 

Depende de outras pessoas - (CE2P) 
                    

(Pressão de familiares, amigos, colegas de igreja, personalidades...) 

Depende de você mesmo - (CE2I) 
                    

(Depende de você, sua personalidade, sua vida, suas experiências) 

 Redução no consumo de 
água. (ER2) 

Depende do Governo - (ER2G) 
                    (Políticas públicas, legislação, fiscalização do Governo Federal, 

Estadual ou Municipal) 
Depende de outras pessoas - (ER2P) 

                    
(Pressão de familiares, amigos, colegas de igreja, personalidades...) 

Depende de você mesmo - (ER2I) 
                    

(Depende de você, sua personalidade, sua vida, suas experiências) 

  (continua...) 
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(...continuação) 

Para que cada ação relacionada abaixo se torne realidade e seja efetivamente 
executada, QUANTO você considera que depende do governo, de outras pessoas ou 

de você mesmo? 

NÃO 

  

DEPENDE 

DEPENDE MUITO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Conserto das coisas em 
vez de jogá-las fora. (FR2) 

Depende do Governo - (FR2G) 
                    (Políticas públicas, legislação, fiscalização do Governo Federal, 

Estadual ou Municipal) 

Depende de outras pessoas - (FR2P) 
                    

(Pressão de familiares, amigos, colegas de igreja, personalidades...) 

Depende de você mesmo - (FR2I) 
                    

(Depende de você, sua personalidade, sua vida, suas experiências) 

Processo de reciclagem de 
vidro (garrafas de cerveja, 

refrigerante, frascos de 
perfumes etc). (RE2) 

Depende do Governo - (RE2G) 
                    (Políticas públicas, legislação, fiscalização do Governo Federal, 

Estadual ou Municipal) 

Depende de outras pessoas - (RE2P) 
                    

(Pressão de familiares, amigos, colegas de igreja, personalidades...) 

Depende de você mesmo - (RE2I) 
                    

(Depende de você, sua personalidade, sua vida, suas experiências) 

 Comercialização de 
produtos e serviços que  

demonstram maior cuidado 
com o meio ambiente. (CE3) 

Depende do Governo - (CE3G) 
                    (Políticas públicas, legislação, fiscalização do Governo Federal, 

Estadual ou Municipal) 
Depende de outras pessoas - (CE3P) 

                    
(Pressão de familiares, amigos, colegas de igreja, personalidades...) 

Depende de você mesmo - (CE3I) 
                    

(Depende de você, sua personalidade, sua vida, suas experiências) 

  (continua...) 
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(...continuação) 

Para que cada ação relacionada abaixo se torne realidade e seja efetivamente 
executada, QUANTO você considera que depende do governo, de outras pessoas ou 

de você mesmo? 

NÃO 

  

DEPENDE 

DEPENDE MUITO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Redução do consumo de 
energia evitando-se deixar 
luzes acesas quando não há 

necessidade. (ER3) 

Depende do Governo - (ER3G) 
                    (Políticas públicas, legislação, fiscalização do Governo Federal, 

Estadual ou Municipal) 

Depende de outras pessoas - (ER3P) 
                    

(Pressão de familiares, amigos, colegas de igreja, personalidades...) 

Depende de você mesmo - (ER3I) 
                    

(Depende de você, sua personalidade, sua vida, suas experiências) 

Reciclagem de papéis 
(jornais, revistas, livros, 

cadernos etc). (RE3) 

Depende do Governo - (RE3G) 
                    (Políticas públicas, legislação, fiscalização do Governo Federal, 

Estadual ou Municipal) 
Depende de outras pessoas - (RE3P) 

                    
(Pressão de familiares, amigos, colegas de igreja, personalidades...) 

Depende de você mesmo - (RE3I) 
                    

(Depende de você, sua personalidade, sua vida, suas experiências) 

 Comercialização de  
produtos usados. (FR3) 

Depende do Governo - (FR3G) 
                    (Políticas públicas, legislação, fiscalização do Governo Federal, 

Estadual ou Municipal) 

Depende de outras pessoas - (FR3P) 
                    

(Pressão de familiares, amigos, colegas de igreja, personalidades...) 

Depende de você mesmo - (FR3I) 
                    

(Depende de você, sua personalidade, sua vida, suas experiências) 

  (continua...) 



139 
 

(...continuação) 

Para que cada ação relacionada abaixo se torne realidade e seja efetivamente 
executada, QUANTO você considera que depende do governo, de outras pessoas ou 

de você mesmo? 

NÃO 

  

DEPENDE 

DEPENDE MUITO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Reciclagem de embalagens 
de plástico (sacolas, 
garrafas PET, copos 

descartáveis etc). (RE4) 

Depende do Governo - (RE4G) 
                    (Políticas públicas, legislação, fiscalização do Governo Federal, 

Estadual ou Municipal) 

Depende de outras pessoas - (RE4P) 
                    

(Pressão de familiares, amigos, colegas de igreja, personalidades...) 

Depende de você mesmo - (RE4I) 
                    

(Depende de você, sua personalidade, sua vida, suas experiências) 

  Fonte: Adaptado de Ribeiro e Veiga (2011). 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Distribuição da população de Fortaleza por Secretaria Executiva Regional (SER) 
SER I População / Área² Dados Econômicos1 

Vila Velha, Jardim Guanabara, 
Jardim Iracema, Barra do Ceará, 
Floresta, Álvaro Weyne, Cristo 
Redentor, Vila Ellery, São 
Gerardo, Monte Castelo, Carlito 
Pamplona, Pirambu, Farias Brito, 
Jacarecanga e Moura Brasil. 

Área Total: 24,4 Km2 Possui 3.693 estabelecimentos 
na capital e gera 48.398 
empregos. A atividade 
predominante na regional é a 
indústria de transformação, 
tendo gerado 14.337 empregos 
em 2008. 

População 2010: 
363.912 

SER II População / Área² Dados Econômicos1 
Aldeota, Joaquim Távora, São 
João do Tauape, Meireles, Praia 
de Iracema, Dionísio Torres, 
Varjota, Mucuripe, Cais do Porto, 
Vincente Pinzón, Papicu, Cidade 
2000, Salinas, Guararapes, Praia 
do Futuro I e II, Cocó, Luciano 
Cavalcante, Dunas e Bairro De 
Lourdes. 

Área Total: 44,42 
Km2 

Responde por 18.572 dos 
estabelecimentos da capital. 
Tendo gerado no ano de 2008, 
241.669 empregos. O setor de 
serviços possui maior destaque 
na regional, tendo empregado 
em 2008 125.498 pessoas num 
total de 9.044 estabelecimentos. 

População 2010: 
334.868 

SER III População / Área² Dados Econômicos1 
Jóquei Clube, Pici, Bela Vista, 
Presidente Kennedy, 
Parquelândia, Amadeu Furtado, 
Rodolfo Teófilo, Parque Araxá, 
Antônio Bezerra, Autran Nunes, 
Dom Lustosa, Henrique Jorge, 
Quintino Cunha, João XXIII, 
Bonsucesso e Padre Andrade. 

Área Total: 25,85 
Km2 

Responde por 22.388 empregos 
formais em Fortaleza, num total 
de 2.338 estabelecimentos. 
Predomina o setor de serviços 
que correspondeu em 2008 a 
9.145 postos de trabalho 
gerados.  

População 2010: 
360.551 

SER IV População / Área² Dados Econômicos1 
Parangaba, Vila Peri, Montese, 
Itaperi, Damas, Bom Futuro, 
Benfica, Jardim América, 
Parreão, Bairro de Fátima, Vila 
União, Aeroporto, José Bonifácio, 
Panamericano, Couto Fernandes, 
Demócrito Rocha, Itaoca, 
Serrinha e Dendê. 

Área Total: 33,07 
Km2 

Agrega 99.968 trabalhadores em 
5.571 estabelecimentos. A 
atividade de destaque é o 
serviço, com 45.859 
empregados gerados em 2008. 
No tocante ao número de 
estabelecimentos, destaca - se o 
setor de comércio, com 2.441 
postos de trabalho criados em 
2008. 

População 2010: 
281.645 

(continua...) 
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SER V População / Área² Dados Econômicos1 
Granja Lisboa, Granja Portugal, 
Bom Jardim, Canindezinho, 
Genibaú, Conjunto Ceará I, 
Conjunto Ceará II, Parque São 
José, Bonsucesso, Parque Santa 
Rosa, Conjunto Esperança, Vila 
Manoel Sátiro, Maraponga, 
Mondubim, Novo Mondubim, 
Jardim Cearense, José Walter e 
Parque Presidente Vargas. 

Área Total: 56,11 
Km2 

Responsável pela geração de 
19.421 empregos, a regional V 
registra 2.777 empresas, de 
acordo com dados do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE). 
A atividade econômica de maior 
destaque da Regional é o 
comércio, responsável por 6.980 
empregos num total de 1.448 
estabelecimentos. 

População 2010: 
541.511 

SER VI População / Área² Dados Econômicos1 
Aerolândia, José de Alencar, Alto 
da Balança, Ancuri, Barroso, 
Cajazeiras, Cambeba, Cidade dos 
Funcionários, Coaçu, Curió, Dias 
Macedo, Edson Queiroz, Guajeru, 
Jangurussu, Jardim das Oliveiras, 
Lagoa Redonda, Boa Vista, 
Messejana, Parque Dois Irmãos, 
Parque Iracema, Parque 
Manibura, Passaré, Paupina, 
Pedras, Sabiaguaba, 
Sapiranga/Coité, Conjundo 
Palmeiras, São Bento. 

Área Total: 119,98 
Km2 

Possui 3.728 empresas e 39.952 
empregos formais. A atividade 
mais significativa é a de 
serviços, com 14.488 postos de 
trabalho, num total de 1.151 
estabelecimentos. 

População 2010: 
541.160 

CENTRO População / Área² Dados Econômicos1 
Limites do Centro: LESTE, Rua 
João Cordeiro; OESTE, Padre 
Ibiapina e Filomeno Gomes; 
NORTE, Avenidas Historiador 
Raimundo Girão, Almirante 
Barroso, Humberto Castelo 
Branco (Leste-Oeste) e Pessoa 
Anta, Ruas Adolfo Caminha e 
Santa Terezinha; SUL, Antônio 
Sales e Domingos Olímpio. 

Área Total: 4,85 Km2 O Centro é frequentado em 80% 
por classes C e D. Quem vai de 
carro ao Centro corresponde a 
5% dos frequentadores; ônibus, 
70%; trem, 15%. O Centro 
abriga 20% dos empregos 
formais do município. 

População 2010: 
28.538 

1 - Em números totais Fortaleza possui 39.367 estabelecimentos e 614.690 empregos formais, segundo a 
SDE 
2- Os dados demográficos (população/área) disponibilizados pela Secretaria de Planejamento e Orçamento 
(Sepla) são referentes ao ano de 2010. 

Nota: os dados populacionais são referentes ao censo do IBGE de 2010. 
Fonte: Adaptado de Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) / Prefeitura Municipal de Fortaleza 
(PMF) 
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Anexo 2: Distribuição da população de Fortaleza com mais de 25 anos por Secretaria 
Executiva Regional (SER) 

SER I População / Proporção População com mais de 25 
anos 

Vila Velha, Jardim Guanabara, 
Jardim Iracema, Barra do Ceará, 
Floresta, Álvaro Weyne, Cristo 
Redentor, Vila Ellery, São Gerardo, 
Monte Castelo, Carlito Pamplona, 
Pirambu, Farias Brito, Jacarecanga e 
Moura Brasil. 

População 2010: 
363.912 

População 2010 com mais 
de 25 anos: 211.037 

14,84% 

SER II População / Proporção População com mais de 25 
anos 

Aldeota, Joaquim Távora, São João 
do Tauape, Meireles, Praia de 
Iracema, Dionísio Torres, Varjota, 
Mucuripe, Cais do Porto, Vincente 
Pinzón, Papicu, Cidade 2000, 
Salinas, Guararapes, Praia do Futuro 
I e II, Cocó, Luciano Cavalcante, 
Dunas e Bairro De Lourdes. 

População 2010: 
334868 

População 2010 com mais 
de 25 anos: 194.194 

13,65% 

SER III População / Proporção População com mais de 25 
anos 

Jóquei Clube, Pici, Bela Vista, 
Presidente Kennedy, Parquelândia, 
Amadeu Furtado, Rodolfo Teófilo, 
Parque Araxá, Antônio Bezerra, 
Autran Nunes, Dom Lustosa, 
Henrique Jorge, Quintino Cunha, 
João XXIII, Bonsucesso e Padre 
Andrade. 

População 2010: 
360551 

População 2010 com mais 
de 25 anos: 209.088 

14,70% 

SER IV População / Proporção População com mais de 25 
anos 

Parangaba, Vila Peri, Montese, 
Itaperi, Damas, Bom Futuro, 
Benfica, Jardim América, Parreão, 
Bairro de Fátima, Vila União, 
Aeroporto, José Bonifácio, 
Panamericano, Couto Fernandes, 
Demócrito Rocha, Itaoca, Serrinha e 
Dendê. 

População 2010: 
281645 

População 2010 com mais 
de 25 anos: 163.329 

11,48% 

(continua...) 
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SER V População / Proporção População com mais de 25 
anos 

Granja Lisboa, Granja Portugal, 
Bom Jardim, Canindezinho, 
Genibaú, Conjunto Ceará I, 
Conjunto Ceará II, Parque São José, 
Bonsucesso, Parque Santa Rosa, 
Conjunto Esperança, Vila Manoel 
Sátiro, Maraponga, Mondubim, 
Novo Mondubim, Jardim Cearense, 
José Walter e Parque Presidente 
Vargas. 

População 2010: 
541511 

População 2010 com mais 
de 25 anos: 314.029 

22,08% 

SER VI População / Proporção População com mais de 25 
anos 

Aerolândia, José de Alencar, Alto da 
Balança, Ancuri, Barroso, 
Cajazeiras, Cambeba, Cidade dos 
Funcionários, Coaçu, Curió, Dias 
Macedo, Edson Queiroz, Guajeru, 
Jangurussu, Jardim das Oliveiras, 
Lagoa Redonda, Boa Vista, 
Messejana, Parque Dois Irmãos, 
Parque Iracema, Parque Manibura, 
Passaré, Paupina, Pedras, 
Sabiaguaba, Sapiranga/Coité, 
Conjundo Palmeiras, São Bento. 

População 2010: 
541160 

População 2010 com mais 
de 25 anos: 313.825 

22,06% 

CENTRO População / Proporção População com mais de 25 
anos 

Limites do Centro: LESTE, Rua 
João Cordeiro; OESTE, Padre 
Ibiapina e Filomeno Gomes; 
NORTE, Avenidas Historiador 
Raimundo Girão, Almirante Barroso, 
Humberto Castelo Branco (Leste-
Oeste) e Pessoa Anta, Ruas Adolfo 
Caminha e Santa Terezinha; SUL, 
Antônio Sales e Domingos Olímpio. 

População 2010: 28.538 População 2010 com mais 
de 25 anos: 16550 

1,16% 

Fonte: Adaptado de Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) / Prefeitura Municipal de Fortaleza 

(PMF) 


