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AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE UMA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 

REFERENTE ÀS ATITUDES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DAS 

ORGANIZAÇÕES EMPRESARIAIS 

Resumo 

A Responsabilidade Socioambiental é um tema muito discutido pelas organizações e 

sociedade no mundo de hoje, conquistando cada vez mais uma maior importância no 

cenário nacional e global.  O consumidor, como sendo um público afetado e interessado 

pelas decisões das organizações empresariais, passa a influenciar também nessas 

decisões, através do seu poder de compra, ou seja, usar o ato de consumir como um ato de 

cidadania. Portanto, a proposta da pesquisa tem como objetivo principal avaliar e discutir a 

percepção da comunidade discente de uma instituição de ensino superior, referente às 

atitudes de responsabilidade socioambiental das empresas. Com o intuito de investigar a 

proposta, foram aplicados questionários com perguntas fechadas, com objetivo de identificar 

a percepção dos consumidores.  

Introdução 

A humanidade vive na Terra há milênios, deste modo a Terra sempre foi a única 

fonte de obtenção dos recursos necessários para garantir a sobrevivência de todos os seres 

vivos. Já as atividades econômicas têm como base o uso e a transformação de recursos 

naturais para a realização dos negócios. Deste modo, quando falamos em sustentabilidade, 

estamos pensando no futuro da humanidade e do planeta.Existe uma dependência mútua 

entra as pessoas, o planeta e as atividades econômicas, uma interdependência entre os 

sistemas sociais, ambientais e econômicos. Uma vez que a humanidade depende dos 

recursos naturais, é importante lembrar que a Terra é um sistema fechado, ou seja, que 

todos os recursos disponíveis, com exceção da energia solar, possuem limites de utilização. 

Tempos atrás, talvez fosse impossível imaginar a ideia de aliar preservação do meio 

ambiente e responsabilidade social com o desenvolvimento econômico. Entretanto, temas 

como preocupações sociais e sustentabilidade estão cada vez mais recorrentes em todo o 

mundo. As pessoas, preocupadas com essas questões e em busca de melhores condições 

de vida, têm procurado diferenciações no atendimento aos seus anseios, especialmente na 

relação de consumo. Segundo Seiffert (2008), a sociedade ao longo dos últimos três séculos 

passou por mudanças de comportamentos sociais marcantes, principalmente nos padrões 

de consumo e na capacidade do ser humano em alterar as características de seu ambiente. 

Isso resultou em uma maior importância em gerar impactos socioambientais pelas 



organizações, devido à pressão social por um desempenho de gestão organizacional mais 

apropriado. 

Responsabilidade Socioambiental não é mais uma questão de moda, e sim, de 

exigência, pois a sociedade passou a cobrar mais sobre isso das empresas, como também 

alguns investidores que dão prioridade as corporações que fazem ações sociais e 

ambientais. Porém, esse assunto, não cabe somente a ser tratado pelas organizações, é 

também um tema que deve ser discutido e levado à reflexãoda sociedade, como uma 

responsabilidade socioambiental individual de cada cidadão. 

Laville (2009, p.69) cita que durante as décadas de 1980 e 1990 acreditava-se, por 

parte de algumas pessoas, que a cidadania e a responsabilidade social seria apenas uma 

moda a mais de gestão, ou seja, uma tendência efêmera que não resistiria à prova dos fatos 

nem à do tempo. Contudo, sabe-se hoje que não é nada disso, uma vez que o que antes era 

alternativo transformou-se em atitudes usuais. As organizações, que estão sempre refletindo 

a respeito do seu modo de produção e assumindo suas responsabilidades perante suas 

comunidades, cada vez mais ganham espaço junto aos consumidores que, por sua vez, 

estão atingindo um maior grau de consciência a respeito das responsabilidades 

socioambientais das instituições. 

Para Aron Belinky, gerente de projetos especiais do Instituto Akatu, o consumidor, ao 

tomar sua decisão de compra, precisa ver de onde veio o produto e a quem o fato dele estar 

comprando e usando aquilo vai beneficiar, se será algo que ajudará a sociedade e o meio 

ambiente ou se será algo que prejudicará. Sejam positivos ou negativos, os impactos que o 

consumidor pode gerar acontecem antes e depois do consumo, pois ao comprar produtos 

de empresas que tenham responsabilidade socioambiental, o consumidor ajuda a manter a 

lógica do comércio justo e, por outro lado, um consumidor que desconsidera o compromisso 

socioambiental, eventualmente estará sustentando um processo agressivo à 

sustentabilidade.Portanto, como cita Portilho (2005, p.25), a percepção dos impactos 

ambientais e sociais, devido aos atuais padrões de consumo, trouxe e traz novos pontos de 

vista e argumentos sobre o consumismo. 

Objetivos 

O objetivo primário da pesquisa é avaliar e discutir a percepção da comunidade 

discente de uma instituição de ensino superior na cidade de Pirassununga/SP, referente às 

atitudes de responsabilidade socioambiental das empresas.  



Os objetivos secundários são: questionar os pesquisados se conhecem, ou não, o 

significado dos termos responsabilidade socioambiental empresarial e consumo consciente; 

averiguar, por meio da percepção dos pesquisados, os motivos pelos quais acreditam que 

as organizações praticam a responsabilidade socioambiental; verificar quais são os 

principais fatores levados em consideração no momento de compra do consumidor; 

comprovar a existência, ou não, da influência da responsabilidade socioambiental das 

organizações empresariais na decisão de compra do consumidor e; por fim, a proposta de 

pesquisa não tem como objetivo resolver, por meio dos resultados a serem obtidos, os 

possíveis problemas que serão identificados, mas sim, em sugerir fatores que podem levar a 

prováveis atitudes que coloquem as ações de responsabilidades socioambientais das 

organizações em melhor harmonia com os consumidores. 

Metodologia 

Para alcançar os objetivos determinados foi realizado levantamento bibliográfico, 

objetivando a fundamentação teórica do tema, como também a obtenção dos dados 

coletados através de questionário.  

Atualmente, vários são os estudos realizados por organizações não-governamentais 

sobre a responsabilidade socioambiental das empresas, porém um nicho ainda pouco 

explorado por pesquisadores são estudos que relacionem o fator socioambiental a decisão 

de compra do consumidor. Sendo assim, questionamentos sobre tal assunto contribuíram 

como motivador para esta pesquisa, com a intenção de avaliar e discutir a percepção da 

comunidade discente de uma instituição de ensino superior, tendo como objetivo final 

discutir se as pessoas levam ou não em consideração, na hora da compra, a 

responsabilidade socioambiental da empresa, avaliando tal fator como uma ferramenta 

mercadológica. 

Na etapa inicial da pesquisa foram realizados levantamentos bibliográficos, com a 

finalidade de identificar conteúdo que ampare a construção do fundamento teórico sobre o 

assunto proposto, por meio de livros, dissertações de mestrado e doutorado, monografias, 

artigos científicos, revistas e jornais.  

Na etapa seguinte, propôs-se a coleta de dados, utilizando-se uma abordagem 

quantitativa, por amostragem. Conforme Pinheiro (2006, p.89), pesquisa quantitativa é um 

estudo estatístico que se propõe a apresentar características de uma determinada condição 

mercadológica, medindo numericamente as teorias levantadas a respeito de um problema 

de pesquisa, permitindo o levantamento de um grande volume de dados, pois adota um 



processo de pesquisa mais formal e estruturado. É importante destacar que, os critérios 

para seleção da amostra não tiveram caráter probabilístico, ou seja, foi uma amostra de 

conveniência, tornando a escolha de quantos e quais seriam os indivíduos que fariam parte 

da amostra. Portanto, os resultados obtidos na pesquisa não podem ser generalizados, 

sendo assim não reproduzem a opinião de outros indivíduos que não fizeram parte da 

pesquisa. 

Para obtenção das amostras foi tomada como base a comunidade universitária de 

uma unidade de ensino superior da cidade de Pirassununga/SP. A pesquisa teve caráter 

voluntário e aqueles que sedispuseram a participar responderam a um questionário 

padronizado, a fim de conhecer e mensurar seus conhecimentos sobre responsabilidade 

socioambiental e consumo consciente. Vale ressaltar que, o método de coleta de dados 

através de questionário estruturado com perguntas fechadas foi escolhido por uma questão 

de tempo e praticidade, pois é impessoal, dando liberdade ao respondente, como também 

rápido de ser compilado e analisado. 

Segundo Aakeret alii (2001, apud Pinheiro, 2006, p.90), a elaboração de um 

questionário é vista como uma “arte imperfeita”, pois não existem regras claras que possam 

produzir um bom questionário de pesquisa. O questionário foi composto por perguntas 

fechadas – segundo Pinheiro (2006), são perguntas cujas respostas são previsíveis e as 

alternativas para respostas já estão definidas – e também por perguntas de caracterização – 

são usadas para identificar características do entrevistado, como idade, sexo e 

escolaridade, como cita Pinheiro (2006).  

Segundo Severino (2000, p.180), pesquisas que envolvem seres humanos devem 

atender a aspectos éticos gerais e específicos. Portanto, baseado na afirmação do autor, a 

pesquisa cumprirá todas diretrizes e normas que o Comitê de Ética em Pesquisa da 

instituição exigir.  

Inicialmente, o objetivo foi constituir uma amostra com 100 (cem) indivíduos, 

discentes da instituição de ensino. As variáveis que foram consideradas são: sexo, idade, 

escolaridade e renda familiar. Uma particularidade da pesquisa será o sigilo quanto à 

identificação dos indivíduos que participarão, visando garantir a confidencialidade das 

informações prestadas. 

Os assuntos que foram abordados no estudo são: a) questionar os pesquisados se 

conhecem, ou não, o significado dos termos responsabilidade socioambiental empresarial e 

consumo consciente; b) averiguar, por meio da percepção dos pesquisados, os motivos 



pelos quais acreditam que as organizações praticam a responsabilidade socioambiental; c) 

verificar quais são os principais fatores levados em consideração no momento de compra do 

consumidor; d) comprovar a existência, ou não, da influência da responsabilidade 

socioambiental das organizações empresariais na decisão de compra do consumidor; e) 

sugerir fatores que podem levar a prováveis atitudes que coloquem as ações de 

responsabilidades socioambientais das organizações em melhor harmonia com os 

consumidores.Após a aplicação do questionário e levantamento de dados, os mesmos 

foram validados e analisados. 

Desenvolvimento 

 A finalidade da pesquisa de campo foi verificar a percepção da comunidade discente 

universitária frente às atitudes de responsabilidades socioambientais empresariais.O 

questionário foi aplicado no Centro Universitário Anhanguera, situado no município de 

Pirassununga, no mês de maio de 2013, sendo que a população alvo da pesquisa foram os 

graduandos da instituição de ensino. Os discentes eram abordados e convidados a 

participarem voluntariamente da pesquisa. O questionário, por sua vez, foi entregue ao 

discente voluntário para que respondesse e, posteriormente, devolvesse o mesmo em local 

e data combinados. Optou-se trabalhar com este público na pesquisa em vista da 

acessibilidade por parte do pesquisador, como também pelo grau de escolaridade e 

conhecimento que tal público possui, acreditando-se que estes sejam um dos possíveis 

fatores de acesso as informações sobre responsabilidade socioambientais das empresas. 

A construção do questionário foi baseada nos objetivos propostos na pesquisa, como 

também nos questionamentos que surgiram no decorrer da revisão de literatura. É 

importante destacar que a pesquisa não tem valor estatístico, ou seja, não foram realizados 

levantamentos estatísticos para se calcular o número mínimo de entrevistas para se garantir 

uma margem de erro segura. 

Resultados 

 O questionário sobre a percepção da comunidade discente universitária frente às 

atitudes de responsabilidades socioambientais empresariais foi respondido por 100 pessoas, 

porém somente 78 questionários foram considerados válidos para utilização na pesquisa, já 

que estes não apresentaram erros de preenchimento. Para mérito de explicação, foi 

considerado erro de preenchimento os questionários com mais de uma alternativa escolhida 

como resposta da questão, como também perguntas não respondidas. 



Vale destacar que, por questões éticas, os participantes voluntários foram tratados de 

forma sigilosa, não sendo, portanto, divulgados neste estudo. A população pesquisada 

apresentou as seguintes características sócio-culturais descritas nas tabelas 1 e 2. 

Tabela 1. Gênero, Faixa etária e Renda familiar da população. 

 SEXO FAIXA ETÁRIA RENDA FAMILIAR 

Resultado Total Fem. Masc 

Até 

20 

anos 

21 a 

30 

anos 

31 a 

40 

anos 

41 a 

50 

anos 

Mais 

de 

50 

anos 

Até 1 

sal. 

mín. 

2 a 5 

sal. 

mín. 

6 a 10 

sal. mín. 

Mais de 

10 sal. 

mín. 

Freq. 78 44 34 9 53 13 3 0 6 52 15 5 

Perc. (%) 100 56,41 43,59 11,54 67,95 16,67 3,85 0 7,69 66,67 19,23 6,41 

Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 Foi possível verificar, através dos dados apresentados na pesquisa, que a maioria 

dos pesquisados é composta pelo gênero feminino, com 56,41%. Outra observação 

constatada no estudo foi que 67,95% dos respondentes declararam ter entre 21 a 30 anos 

de idade, faixa etária essa já esperada como dominante por se tratar de uma pesquisa com 

um público universitário.   

 Tabela 2. Estado Civil e Escolaridade da população. 

 ESTADO CIVIL ESCOLARIDADE 

Resultado Total Solteiro Casado Div./Sep. Viúvo Outros 
Sup. 

Incompleto 

Sup. 

Completo 

Pós- 

Graduação 

Freq. 78 56 18 2 0 2 71 6 1 

Perc. (%) 100 71,79 23,08 2,56 0 2,56 91,03 7,69 1,28 

Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 Outras características secundárias da população, observados na Tabela 2, foram o 

domínio dos respondentes que afirmaram como estado civil serem solteiros, com 71,79%, 

como também, e já esperado, o nível de escolaridade da grande parte da população 

pesquisada foi superior incompleto, com 91%. 

A título de informação, o perfil dos respondentes universitários desta pesquisa não se 

diferenciou muito dos dados apresentados pelo Instituto de Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no último Censo da Educação Superior. 

Segundo o Resumo Técnico, realizado em 2011 e publicado em 2013, o perfil do 

universitário brasileiro é majoritariamente feminino e com idade superior a 21 anos. 



 

Figura 1. Definição do Significado do termo Responsabilidade Socioambiental Empresarial (RSE). 

Fonte: dados da pesquisa de campo. 

A primeira questão buscava verificar o grau de conhecimento sobre a definição do 

significado do termo Responsabilidade Socioambiental Empresarial. Os resultados estão 

ilustrados na Figura 1.Como se pôde observar através dos resultados desta questão, grande 

parcela dos respondentes afirmou que SIM (39,74%) e TALVEZ (38,46%) saberiam definir o 

significado de Responsabilidade Socioambiental Empresarial, e somente 21,79% 

responderam NÃO ter conhecimento da definição do termo. 

A questão seguinte investigou o interesse pela busca de informações sobre 

responsabilidade socioambiental das empresas, apresentando os resultados na Figura 2. 

 

Figura 2. Busca informação sobre Responsabilidade Socioambiental Empresarial (RSE). ). Fonte: 

dados da pesquisa de campo. 
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O resultado dessa questão mostra que tanto as respostas NÃO como ÀS VEZES 

obtiveram os mesmos percentuais na pesquisa, e se somados, apresentam 

aproximadamente 90% dos respondentes, que é bastante representativo.  

 

Figura 3. Compras motivadas pelas ações de responsabilidade socioambiental de empresas. Fonte: 

dados da pesquisa de campo. 

 

 

Figura 4. Informações, antes das compras, sobre as atividades sociais e ambientais das empresas. 

Fonte: dados da pesquisa de campo. 
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Figura 5. Principal aspecto levado em consideração no momento da compra. Fonte: dados da 

pesquisa de campo. 

Conforme apresentado na Figura 5, observou-se que o fator QUALIDADE é 

prioridade dos participantes, com 78% da amostra, quando questionados qual é o principal 

aspecto levado em consideração no momento da compra. O aspecto preço obteve 14% das 

respostas dos respondentes, o que comparado a porcentagem atingida pelo fator qualidade 

é baixa. A escolha preferencial dos pesquisados pelo fator qualidade se deva, talvez, ao fato 

do poder econômico que a população participante possua. 

Outros fatores como formas de pagamento marca obtiveram 4% das respostas cada.  

 

Figura 6. Pagaria um pouco mais por um produto de uma empresa com responsabilidade 

socioambiental. Fonte: dados da pesquisa de campo. 
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Figura 7. Considera responsabilidade socioambiental uma obrigação. Fonte: dados da pesquisa de 

campo. 

 

Figura 8. Motivo que leva as empresas a praticarem ações de responsabilidade socioambiental. 

Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 Quando questionados que área deveria receber mais atenção em ações de 

responsabilidade socioambiental das empresas, 41,03% da amostra, representado na 

Figura 9, responderam educação, provavelmente pelo fato de que grande parcela 

dapopulação, 67,95%, ter entre 21 e 30 anos. Faixa etária essa comumente encontrada nas 

instituições de ensino superior, consequentemente, mais preocupada com educação, o que 

se justifica também a saúde ter ficado em terceiro lugar nessa questão, com 20,51% da 

amostra. 
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Figura 9. Área que deveria receber mais atenção em ações de responsabilidade socioambiental. 

Fonte: dados da pesquisa de campo. 

A apuração dos dados demonstra que boa parte da população, 47,44% (observados 

na Figura 10), acredita que suas ações como consumidor isolado terá algum efeito sobre as 

decisões futuras das empresas quanto às ações de responsabilidade socioambiental. O que 

demonstra coerência com os resultados apresentados na Figura 6, quando questionados se 

pagariam um pouco mais por um produto ou serviço de uma empresa com responsabilidade 

socioambiental, com 46,15% para a resposta SIM e 46,15% para a resposta TALVES, como 

também condizente com o resultado ilustrado na Figura 7, que apontou a resposta TODOS 

(com 75,64%), considerando responsabilidade socioambiental uma obrigação. 

 

Figura 10. Acredita que ações como consumidor isolado terá algum efeito sobre as decisões futuras 

das empresas quanto às ações de responsabilidade socioambiental.  Fonte: dados da pesquisa de 

campo. 
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 Todavia, apesar dos resultados demonstrados nas figuras 6, 7 e 10 constituírem 

respostas positivas sobre a responsabilidade socioambiental das empresas, os mesmos se 

chocam com os valores obtidos na Figura 2, que questiona o indivíduo na busca de 

informação sobre responsabilidade socioambiental empresarial, sendo as respostas NÃO e 

ÀS VEZES as mais assinaladas pelos participantes da pesquisa, com 44,87% cada um. 

Outro resultado que reforça tal oposição foi evidenciado na Figura 3, onde 56% da 

população respondeu que NÃO adquire produtos ou serviços motivados pelas ações de 

responsabilidade socioambiental das empresas. 

 Por fim, para fortalecer ainda mais esse embate, os resultados expostos na Figura 4 

apresentaram que 62,82% da população participante NÃO busca informações, antes das 

compras, sobre a empresa que produziu o produto desejado, com relação as atividades 

sociais e ambientais. 

6 CONCLUSÃO 

Através da pesquisa teórica e de levantamento de dados em campo, almeja-se concluir 

como a população pesquisada percebe a relação das empresas com as responsabilidades 

socioambientais. 
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