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1. RESUMO  

 

As ações humanas podem impactar positiva ou negativamente no ambiente, 

interferindo no bem-estar da humanidade; sendo assim, se faz necessária a 

conscientização do consumidor sobre problemas ambientais e como suas atitudes 

cotidianas podem modificar o ambiente. Assim, foi realizado o presente estudo para 

identificar o perfil dos consumidores quanto à conscientização ambiental e consumo 

ecologicamente correto. Os aspectos mais positivos quanto à conscientização 

ambiental foram: não queimar lixo doméstico; fechar a torneira ao escovar os 

dentes, apagar as luzes e desligar a TV ao sair do ambiente; utilizar a máquina de 

lavar roupa e louça no máximo volume; não jogar lixo na rua; reutilizar papel. Quanto 

ao consumo ecologicamente correto, os aspectos mais positivos foram: comprar 

lâmpadas e eletrodomésticos econômicos e sentir-se motivado a comprar produtos 

ambientalmente corretos. Os resultados obtidos enfatizam que o principal recurso 

para se  formar um consumidor consciente é a educação, pois através dela tem-se a 

transformação do cidadão.  

 

2. INTRODUÇÃO 

As agressões ao meio ambiente se intensificaram nos últimos anos e decorrem de 

fatores predominantemente políticos, culturais e econômicos, surgindo como uma 

desordem na exploração dos recursos naturais com detrimento do meio. Essa 

exploração se tornou, com o passar do tempo, em um negócio lucrativo e sem 

controle, pois é na natureza que se obtém matérias primas e energia para a 

produção de bens de consumo, provocando um substancial aumento da degradação 

ambiental. Hoje, a natureza exige uma compensação ou a humanidade sofrerá as 

consequências dessa destruição com a escassez dos recursos naturais. (Coltro, 

2006). 

Como a qualidade de vida no planeta depende das ações do ser humano, 

uma vez que essas intervenções prejudiquem o sistema ecológico, todo o 

ecossistema estará comprometido. Portanto, as ações humanas precisam estar em 

harmonia com o meio ambiente e causar impactos positivos sobre ele. Uma das 

propostas para alcançar esse objetivo é através do consumo consciente e da 

sustentabilidade. 



O consumo consciente e a sustentabilidade são conceitos atuais que 

impactam na qualidade de vida do ser humano. Ao tomar ciência de que seus atos 

podem provocar impactos positivos ou negativos no meio em que vive, o ser 

humano começa a agir de maneira responsável e busca refletir sobre seus hábitos 

de consumo. 

Desta forma, o consumo de bens e serviços deve estar em harmonia e 

respeitar os recursos naturais, para que as necessidades das gerações atuais sejam 

garantidas e não comprometam o fornecimento de recursos aos seus sucessores. 

(Tódero et al. 2011). 

Apesar de serem temas complexos e possuírem interpretações e 

abordagens variadas, há um consenso afirmativo no sentido da busca pela vida em 

equilíbrio com o meio. Sendo assim, consumo consciente e sustentabilidade estão 

diretamente ligados à forma como cada indivíduo age perante os assuntos 

ambientais, na intenção de minimizar sua interferência no meio em que vive. 

O consumo consciente é o poder do consumidor, através de seus atos, de 

maximizar os impactos positivos e minimizar os negativos visando a sustentabilidade 

(Akatu, 2008, apud Tódero et al. 2011). “A sustentabilidade ecológica está vinculada 

ao uso efetivo dos recursos existentes nos diversos ecossistemas e, como um dos 

resultados, mínima deterioração ambiental.” (Siche et al., 2007). 

O consumidor consciente deve semear o conceito e a prática de 

sustentabilidade para que a união dos esforços de cada indivíduo promova a 

transformação necessária para garantir a vida no planeta. (Instituto Akatu, 2008). 

Essas ações positivas de consumo geram outras implicações, além da 

dimensão ecológica. No setor econômico, por exemplo, as empresas passam a 

observar e explorar esse segmento do mercado que enfatiza a sustentabilidade 

através de práticas que adotem uma postura responsável e preocupada com a 

preservação do meio ambiente. (Furriela, 2001, apud Tódero et al., 2011). 

Hoje em dia, o olhar do consumidor está voltado para produtos que 

tenham cunho ecológico, ou seja, para as empresas que oferecem seus produtos 

em conformidade com as exigências da sociedade no que se refere a preservação 

da natureza. Essas empresas conquistaram o mercado consumidor com uma política 

de marketing ecologicamente correta, que atende as necessidades de preservação 

desde a confecção de seus produtos até o descarte correto dos resíduos (Bertolini & 

Possamai, 2015) 



Esse perfil influenciador dos novos consumidores está modificando o 

setor econômico e ajudando a preservar a natureza. Atitudes básicas de consciência 

ecológica no cotidiano conseguem alcançar dimensões globais no sentido de 

reforçar e contribuir para o desenvolvimento sustentável. (Tôdero et al, 2011) 

O principal recurso para se formar um consumidor consciente é a 

educação, pois através dela tem-se a transformação do cidadão. A informação sobre 

os temas ambientais e a maneira como se trabalha este conhecimento interferem na 

formação desse indivíduo, conscientizando-o e estimulando-o para que suas ações 

estejam voltadas para o bem-estar da humanidade.      

Desta forma, é necessária uma abordagem educacional sobre questões 

ambientais, como parte do conhecimento a ser adquirido para a formação humana 

adequada à sobrevivência no planeta, ou seja, para a formação de consumidores 

conscientes preocupados com a sustentabilidade. 

 

3. OBJETIVOS 

O intuito deste trabalho foi identificar o perfil dos consumidores quanto à 

sua consciência ecológica e sua preocupação com a sustentabilidade, sob dois 

aspectos: conscientização ambiental e consumo ecologicamente correto. 

 

4. METODOLOGIA 

Esta pesquisa foi realizada no período de abril a junho de 2018, dentro de 

um conceito quantitativo, através da aplicação de um questionário estruturado, 

adaptado de Bertolini & Possamai  (2015) em que a proposta foi levantar o perfil de 

consumo de um grupo de universitários. O questionário está baseado nas Escalas 

de Likert. 

A fim de oferecer um instrumento mais atual de pesquisa foi desenvolvido 

um formulário eletrônico (Formulário de Pesquisa, 2018) com aplicação via 

whatsapp, constando das seguintes etapas: 1. Em cada semestre de cada curso, foi 

feito contato com o representante de classe para obter seu contato no whatsapp; 2. 

Envio do formulário de pesquisa para cada representante de classe; 3. Colocação do 

formulário de pesquisa no whatsapp de cada classe, para que todos os alunos 

tivessem acesso; 4. Obtenção dos dados de cada classe.  



 A população deste estudo se constituiu de alunos dos cursos de 

Bacharelado  e de Licenciatura. Os dados obtidos em porcentagem foram 

transformados em número para garantir cálculos/comparações/ilações. 

Os dados obtidos foram depositados num banco de dados Excel e as 

análises seguiram o proposto por Bertolini & Possamai (2015). Daí se originaram as 

Figuras e Tabelas. Foram apresentados os resultados mais positivos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O trabalho foi iniciado pela aplicação da pesquisa em um grupo de 

universitários, cujo questionário foi proposto por Bertolini & Possamai (2015). 

Este questionário, que  pressupõem perguntas previamente 

estabelecidas, conteve 16 questões fechadas, com as seguintes opções: todas as 

vezes; algumas vezes; pouquíssimas vezes e nunca.  As questões compuseram 

dois blocos distintos: ligadas ao grau de conscientização ambiental dos 

consumidores e  grau do consumo ecologicamente correto dos consumidores. 

O questionário aplicado eletronicamente gerou relatórios por semestre e, 

finalmente, um perfil geral de todos os pesquisados. Para tornar os resultados mais 

acessíveis os dados foram organizados em tabela e figuras, para permitir uma mais 

rápida e fácil visualização e compreensão. 

 

6. RESULTADOS  

 

Os resultados obtidos na pesquisa encontram-se expostos a seguir: 

Participaram da pesquisa alunos dos cursos de Bacharelado (124) e de 

Licenciatura (116), totalizando 240 pessoas. Conforme demonstram as figuras a 

seguir, a maioria dos participantes (49%) tem renda familiar de 1 a 5 salários 

mínimos, 57% têm idade até 24 anos e 60% deles são do sexo feminino. Tais 

informações são importantes quando se trabalha com consumo consciente e 

demonstram que os entrevistados estão, em sua maioria numa faixa de renda e 

idade em que o consumo é uma realidade. Quando ao sexo, demonstra a maior 

participação das mulheres nas pesquisas, assim como a forma com que adere e 

responde às questões. 



  

FIGURA 1 – Faixas de renda dos participantes da pesquisa (%). 

 

FIGURA 2 – Faixa etária dos participantes da pesquisa (%). 
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FIGURA 3 – Sexo dos participantes da pesquisa (%) 

 

De acordo com o proposto por Bertolini & Possamai  (2015) foram obtidas 

informações que permitissem avaliar o Grau de Conscientização dos Consumidores 

e o Grau de Consumo Ecologicamente Correto dos Consumidores. 

 

TABELA 1 – Grau de Conscientização Ambiental dos Consumidores e Grau de 

Consumo Ecologicamente Correto dos Consumidores.  

 Classificação do Consumidor Pontuação obtida 

Conscientização ambiental Potenciais traços de consciência 

ambiental 

3,234375 

 

Grau de consumo 

ecologicamente correto dos 

consumidores 

Fraco consumidor 

ecologicamente correto 

2,3 

 

   

Dentre as questões mais importantes quanto à conscientização ambiental, 

verificou-se as seguintes, em que houve a seleção de mais de 70% para as opções 

Todas as Vezes e Algumas Vezes. 
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FIGURA 4 – Questões mais importantes dentro do critério Conscientização 

Ambiental. 

 

Quanto ao Grau de consumo ecologicamente correto dos consumidores, 

verificou-se os seguintes itens mais importantes: 

 

FIGURA 5 – Questões mais importantes dentro do critério de grau de consumo 

ecologicamente correto. 

 

O conjunto dos dados indica que a maioria dos entrevistados possui 

traços de consciência ambiental, reconhecendo a importância de das questões 

ambientais para sua própria vivência (Akatu, 2008, apud Tódero et al. 2011).  
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Entretanto, quando se tratou do consumo ecologicamente correto ficou 

demonstrado que há bastante espaço para trabalhar sob o ponto de vista da 

educação ambiental, uma vez que as escolhas de consumo passam 

necessariamente pela lógica do gasto, ou seja, quanto menos se gastar, melhor. Isto 

fica enfatizado pela escolha feita quanto a aquisição de lâmpadas e 

eletrodomésticos econômicos em que a questão não é apenas ambiental mais, 

atualmente, econômica. Cabe ressaltar também que os entrevistados se sentem 

motivados a comprar produtos ambientalmente corretos, porém quando tem que 

fazer a opção, estas seguem a linha da economia. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando se avalia as atitudes dos consumidores e sua preocupação com 

a sustentabilidade, vê-se que suas ações procuram, dentro de uma variável, 

colaborar com a preservação do meio ambiente e até buscam um significado 

ecológico, conforme verificado neste trabalho e também por Coltro (2006). Embora, 

algumas vezes, quando confrontado o valor econômico e o valor ecológico, o 

primeiro se sobressaia.  

Sendo assim, observa-se que muito pode ser melhorado na educação 

ambiental, para atingir todas as dimensões necessárias ao equilíbrio da vida 

sustentável. É necessário a conscientização do consumidor que as atitudes 

cotidianas ecologicamente corretas são ferramentas indispensáveis para alcançar 

uma melhor qualidade de vida melhor (Tódero et al. 2011). 
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