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1. RESUMO 

O consumo sustentável é tema relevante no âmbito social, econômico e político na 

sociedade contemporânea. Consumir sustentavelmente engloba uma 

conscientização e responsabilidade em todas as esferas da sociedade, desde a 

matéria prima até a destinação final do produto adquirido. O objetivo deste projeto é 

identificar as variáveis que contribuem para o conhecimento de estudantes 

universitários a respeito do consumo sustentável e de sua prática. A população de 

estudo será de estudantes universitários, sendo realizada uma pesquisa por meio de 

um questionário anônimo aplicado em salas de aula de uma universidade. Após a 

consolidação dos dados será realizada uma análise descritiva e construídos modelos 

de regressão logística cuja variável resposta é ter ou não um consumo sustentável. 

Ao se identificar as variáveis que influenciam um consumo sustentável, tanto 

empresas, como escolas e o poder público poderão promover ações de modo a 

sensibilizar os estudantes, levando a um aumento no consumo sustentável. 

2. INTRODUÇÃO 

Embora desde 1972 a Organização das Nações Unidas (ONU) já se preocupasse com 

o desenvolvimento sustentável, somente em 1987, no Relatório Brundtland apresenta 

a definição de desenvolvimento sustentável (ONUBR, 2016). Tal relatório afirma que 

desenvolvimento sustentável deve atender não só às necessidades das gerações 

atuais como também às das futuras gerações (UNITED NATIONS, 1987). 

Levando-se em conta o contexto de gradual crescimento da preocupação ambiental 

devido à possível escassez de recursos naturais em um futuro próximo, valoriza-se 

uma nova vertente de consumo conhecida como consumo sustentável. Tal consumo 

considera a quantidade de recursos naturais consumida na produção, o fato deste 

consumo prover emprego digno aos trabalhadores e a possibilidade de os recursos 

naturais usados serem facilmente reaproveitados ou reciclados. No consumo 

sustentável compra-se somente o que é necessário, prolongando-se ao máximo a 

vida útil do bem adquirido. Alerta-se para o fato de que cada cidadão deve ser 

consciente de que seu consumo trará uma consequência ambiental e social, para o 

bem ou para o mal (BRASIL, 2011). Entretanto, mesmo que haja consciência 

ambiental, o baixo recurso financeiro dos estudantes dificulta ou impede o consumo 

de produtos sustentáveis que são muitas vezes mais caros. (GOMES; GORNI; 

DREHER, 2011).   



3. OBJETIVOS  

O objetivo geral desta pesquisa é identificar as variáveis que contribuem para o 

conhecimento de estudantes universitários a respeito do consumo sustentável e de 

sua prática. Como objetivos específicos têm-se a caracterização do conhecimento 

sobre as práticas de consumo sustentáveis, a identificação das práticas de consumo 

sustentáveis mais comuns, a investigação das variáveis que interferem no grau de 

conhecimento sobre as práticas de consumo sustentáveis e a investigação das 

variáveis que contribuem para as práticas de consumo sustentáveis.  

4. METODOLOGIA 

Primeiramente, foi realizada uma revisão da literatura sobre consumo sustentável. 

Foram utilizados artigos, dissertações e teses nacionais e internacionais, visto a 

abrangência universal do tema. Com base no referencial teórico está sendo elaborado 

um questionário com o propósito de identificar as variáveis que contribuem para o 

conhecimento e prática do consumo sustentável por universitários. Tal questionário 

será aplicado somente após a submissão da pesquisa e sua aprovação pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa – Humanos da instituição, sendo obedecidos os critérios éticos 

estabelecidos.  

O questionário será aplicado a uma amostra da população alvo. A amostragem será 

por acessibilidade, sendo a pesquisa realizada em sala de aula. A amostra será 

criteriosa uma vez que terá um protocolo de aplicação e a amostra resultante 

independerá do pesquisador.   

Após a realização da a pesquisa, os dados serão digitados, consolidados e testada a 

validade interna da amostra por meio do alpha de Cronbach, que deve ser superior a 

0,60 (HAIR et al., 2010). Já a validade externa da amostra será testada utilizando-se 

dados secundários provenientes da Secretaria Geral da instituição, por meio do teste 

de aderência Quiquadrado. A seguir será realizada uma análise descritiva dos dados 

por meio de construção de gráficos e tabelas e do cálculo de medidas de tendência 

central e de variabilidade. Testes de hipótese paramétricos e não paramétricos serão 

usados para análise dos resultados (MONTGOMERY; RUNGER, 2016). 

Os modelos de Regressão Logística, nos quais a variável resposta y é dicotômica, 

representando respectivamente a não ocorrência e ocorrência de ter um consumo 

sustentável com relação a cada um dos fatores relevantes como economia de água, 



de energia, transporte utilizado, uso de produtos orgânicos, uso de produtos 

recicláveis, entre outros serão então construídos e testados (HAIR et al., 2010).  

5. DESENVOLVIMENTO 

Pelo fato de o projeto estar em andamento, o questionário ainda está sendo elaborado 

com base na revisão da literatura e construído no Google Forms. Após a finalização 

do questionário, o mesmo será aplicado na sala de aula da instituição para então ser 

realizada a análise das respostas.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Espera-se ao final deste trabalho a obtenção de resultados que possam assessorar a 

propagação do consumo sustentável perante estudantes universitários.  
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