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PREOCUPAÇÃO DOS CONSUM IDORES COM A SUSTENTABILIDADE: Estudo 
de caso em um shopping sustentável. 

 
Resumo 

Atualmente observa-se um aumento nas discussões sobre as questões 

ambientais, e muitas empresas buscam ganhar espaço através de ações 

sustentáveis, criando desta forma nichos de mercado em direção à conquista dos 

denominados clientes verdes. Dentro desse contexto, esta pesquisa teve por 

objetivo de forma ampla identificar a preocupação dos consumidores com a 

sustentabilidade.  Foi entrevistada uma amostra em um shopping sustentável, 

buscando investigar se os consumidores têm preocupação com o meio ambiente, de 

que forma esses consumidores expõem suas ações sustentáveis e se buscam 

empresas com consciência ambiental. Foi constatada a predominância de indivíduos 

com graduação em cursos superiores e pós-graduações, que afirmaram ter ações 

sustentáveis pessoais e cuidados com meio ambiente, mas irrelevavam o fato de o 

local ser sustentável. 

 

1 Introdução  

Há muito tempo ouve-se falar em problemas e desequilíbrios ambientais que 

surgiram pela destruição da natureza causada pelo homem, e com isso a 

preocupação por parte das pessoas que prezam pela conservação da natureza 

aumenta.  Entre os comportamentos assumidos por pessoas que tem consciência 

ambiental está o consumo ecologicamente sustentável (que se tornou uma grande 

tendência): consumir respeitando o meio ambiente, e ,de certa forma, pressionando 

para que empresas também tenham tal cuidado, este consumidor busca produtos 

que irão causar menos impacto negativo ao meio ambiente, e também, marcas 

conhecidas que são sustentáveis que preservam o meio ambiente e trabalham de 

forma ecologicamente correta, sempre valorizando essas empresas. 

Embora grande maioria das empresas ainda não se preocupe com ações 

empresariais ecológicas, aquelas que o fazem representam lideranças que vão se 

tornando referências em seus setores. 

A gestão ambiental é aplicável em qualquer empresa independente de seu 

tamanho e setor, pois qualquer uma pode diminuir o consumo de energia de água e 

incentivar o uso de produtos recicláveis. 



 

2 Objetivo Geral 

Identificar a preocupação dos consumidores com a sustentabilidade. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

a) Traçar o perfil do consumidor de um shopping sustentável; 

b) Investigar como os consumidores expõem as ações sustentáveis; 

c) Averiguar se os consumidores buscam o local por se tratar de uma obra 

sustentável. 

 

3 Metodologia 

Elaborou-se um questionário composto por questões abertas e fechadas. Foi 

entrevistada uma amostra de indivíduos em uma empresa: um shopping sustentável. 

Os resultados foram organizados de acordo com a estatística descritiva, buscando 

obter um grande número de informações para as análises.  

 

4 Desenvolvimento 

Através dos questionários aplicados aos clientes do shopping sustentável, observou-

se os seguintes resultados: a maioria (63%) do gênero feminino, predominando as 

idades entre 25 e 35 anos, o que correspondeu 37%; indivíduos  com o nível de 

escolaridade superior e pós-graduado somam um total de 50%, com renda de 4 a 6 

salários mínimos, 33%;  os clientes que mais frequentam o shopping são moradores 

de bairros próximos (cerca de 63%), sendo que 26% vão ao mesmo uma vez por 

mês, enquanto 23% vão de uma  a duas vezes por semana; 30% dos entrevistados 

responderam que não valorizam a questão ambiental vinculada ao shopping, e 33% 

responderam que vem ao mesmo por estar localizado próximo ao seu domicílio, 

porém somente 23% frequenta por ser uma obra sustentável.  Os principais produtos 

procurados são refeições, bares e lanches, cafés e chocolates, sorvetes e gelados, 

frutas, verduras e legumes e vinhos. Em relação às ações sustentáveis praticadas 

pelos clientes, 93% afirmaram que reciclam o lixo, 96% não desperdiçam água, 66% 

dizem fazer o descarte adequado do lixo eletrônico, e 43% dos entrevistados 

revelaram que buscam comprar de empresas que praticam ações sustentáveis. 

Entretanto, 80% afirmaram não levar suas próprias sacolas quando vão ao mercado 

e 57% não compram de empresas sustentáveis. Dos clientes entrevistados, 97% 



tem o cuidado de não desperdiçar alimentos, e 73% dos clientes dizem saber que o 

shopping é uma obra sustentável, e 100% responderam que a preservação do meio 

ambiente é algo que lhe causa preocupação. 

 

5 Resultados Preliminares 

Observou-se que a maioria dos clientes tem consciência - através de ações 

pessoais – de como reciclar o lixo e não desperdiçar água, e também ficou claro a 

preocupação de todos com o a preservação do meio ambiente, no entanto, quando 

se trata de buscar empresas que tem ações sustentáveis, a grande maioria afirma 

não considerar isso na hora da escolha. Os clientes também dizem saber que o 

shopping é uma obra sustentável, mas vão ao mesmo por outros motivos e não 

valorizam a questão ambiental vinculada a esse empreendimento.  
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