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RESUMO 

 
 

MARTINEZ, Marcelo F. Variáveis explicativas da Favorabilidade Ambiental do consumidor: uma 

investigação na cidade de São Carlos.2010. 177 f. Tese (Doutorado) – Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2010. 

 
 

Nos últimos anos tem ganhado importância o debate sobre sustentabilidade e 

consumo verde, e, portanto, conhecer este novo consumidor é uma possível fonte de 

vantagem competitiva a ser explorada por vários setores empresariais. Esta tese teve 

como objetivo principal, por meio de uma extensa revisão teórica e pesquisa de campo 

com consumidores acima de 18 anos da cidade de São Carlos, identificar as principais 

variáveis para o grau de Favorabilidade Ambiental do Consumidor (FAC). Outros dois 

objetivos foram identificar características sociodemográficas comuns presentes no 

Consumidor Favorável ao Ambiente (CFA) e as ferramentas de Marketing Ambiental 

que mais o influenciam. Em relação as variáveis explicativas, por meio da técnica 

estatística de regressão multivariada linear, além de duas variáveis dummies 

sociodemográficas, quatro psicográficas foram consideradas estatisticamente 

significantes: Comprometimento Ambiental, Conhecimento Geral Ambiental, Interesse 

Ambiental e Confiança da Informação vinda de ONGs. Nota-se um alto ceticismo da 

amostra entrevistada a respeito das comunicações pró-ambientais recebidas pelas 

empresas. A análise dos resultados identifica que informações sobre impacto ambiental 

contidas nos rótulos do produto é a única ferramenta relevante, apesar do número de 

certificações e rótulos ambientais ter sido a mais citada pelos CFAs. Em relação às 

variáveis sociodemográficas, escolaridade, classe econômica e o hábito de leitura de 

revistas e jornais são as mais comuns entre os CFAs. A partir das conclusões, espera-se 

que programas corporativos sejam mais bem sucedidos em suas implementações 

mediante a identificação correta dos CFAs na população e a utilização de ferramentas 

efetivas. 

 
 

 
Palavras-chave: Favorabilidade Ambiental; Consumidor Favorável ao Ambiente; 
Marketing Ambiental; Comportamento do Consumidor. 
 



ABSTRACT 
 

 

MARTINEZ, Marcelo F. Explanatory variables for Environmental Favorabilit y of consumer: an 

investigation in the city of São Carlos. 2010. 177 p. Thesis (Ph. D.) – Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2010. 

 
 
 

In recent years the debate about sustainability and green consumption has gained 

importance, and thus, to know this new consumer is a possible competitive advantage to 

be used by several companies. This thesis had the purpose, through a review of 

theoretical references and a survey with consumers over 18 years the city of São Carlos 

(SP), identify the key independent variables for the degree of Environmental 

Favorability from Consumer. In addition to this objective, this thesis aimed to identify 

common demographics features in Environmentally Favorable Consumers and to know 

which Green Marketing tools are the most influential for its behavior. Regarding the 

explanatory variables, after the use of the multivariate linear regression, two 

demographic variables (dummy) and four psychographic, were considered statistically 

significant: Environmental Commitment, Environmental Knowledge General, 

Environmental Interest and Confidence on Information from ONGs. There is a high 

skepticism in the sample for messages received by pro-environmental companies. The 

results identify that information about environmental impact on product’s labels is the 

only relevant tool, despite the communication of environmental certifications from 

company or product have been the most cited by Environmentally Favorable 

Consumers. About demographic variables, education level, economic class and 

frequency of magazines and newspapers reading are the most common among the 

CFAs. From the conclusions, it is expected that corporate programs are more successful 

in their deployments through the correct identification of CFAs in the population and 

use of effective tools. 

 

 
 

Keywords: Environmental Favorability; Green Consumer; Green Marketing; Consumer 
Behavior. 
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1. APRESENTAÇÃO 

1.1. Introdução 

Se a natureza no passado era vista como algo desconhecido e poderoso, hoje ela 

se mostra menos misteriosa e muito mais vulnerável, mesmo com toda a capacidade 

humana em gerar conhecimento para tentar controlá-la. Em resposta ao ritmo intenso de 

mudanças no equilíbrio da biosfera1, nos últimos anos a frequência e força de 

fenômenos naturais2 multiplicaram-se ao redor do mundo, como uma tentativa de reação 

aos imperativos do crescimento econômico (CAMARGO, 2003; FORUM 

AMBIENTAL, 2003; MELO NETO e BRENNAND, 2004; NATIONAL 

GEOGRAPHIC, 2008).  

A crise ambiental vivida pela sociedade, decorrente dos prejuízos advindos da 

contínua depleção de recursos naturais, introduziu o meio ambiente nos cenários 

político e econômico do mundo. Caso os países subdesenvolvidos adotassem os níveis 

de consumo dos países ricos, em termos de recursos naturais, seriam necessários dois 

planetas para suprir a demanda mundial (MAINERI et al., 1997; LAZZARINI e 

GUNN, 2002).  

A proliferação recente de movimentos ambientalistas e da cobertura da mídia a 

respeito dos problemas das sociedades atuais e futuras vem provocando um processo de 

reflexão e engajamento em relação a temas até então restritos a pequenos grupos, como 

o impacto do consumo. Por sua vez, essa preocupação com a qualidade de vida atual e 

com a garantia do bem-estar para as gerações futuras ajuda para que a questão ecológica 

se difunda cada vez mais e a sociedade passe a considerá-la em seu dia-a-dia. O 

comportamento de consumo desvinculado da preservação ambiental tende a submeter 

                                                 

 

1 Conjunto de todos os ecossistemas da Terra. 

2 Acontecimentos que ocorre m sem a intervenção humana, tais como, erupções vulcânicas, furacões, 

terremotos, tsunamis, entre outros. 
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gerações futuras a um ônus econômico e social (AKATU, 2004; KOTLER e KELLER, 

2006). 

Para interromper a degradação ambiental, segmentos no mundo inteiro, 

inclusive no Brasil, buscaram e buscam propostas capazes de conciliar crescimento 

econômico, proteção ambiental e bem-estar social, as três dimensões do 

desenvolvimento sustentável3, conforme divulgado em 1987 pela Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no relatório Nosso Futuro Comum 

(CMMAD, 1991).  

Atendendo a esse novo modelo de desenvolvimento, surge uma parcela de 

consumidores mais conscientes de suas responsabilidades nesse cenário, tentando 

conciliar qualidade de vida com um mundo sustentável. Para esse Consumidor 

Favorável ao Ambiente4 (CFA) não basta satisfazer suas necessidades individuais. Ele 

também busca informações sobre o impacto que a produção e o consumo causam ao 

meio ambiente e à sociedade para escolher empresa, produto ou serviço. Ele usa seu 

poder aquisitivo em favor de desenvolvimento sustentável, por meio de escolhas com 

características ambientais desejáveis, sem desconsiderar a qualidade do que compra e 

utiliza (MAIGNAN e FERRELL, 2004; SEN e BHATTACHARYA, 2001). 

Paralelamente ao movimento pelo desenvolvimento sustentável, o debate sobre 

a responsabilidade ambiental das empresas adquire novas perspectivas em todo o 

mundo, com discussões sobre a importância da inclusão dessa dimensão na estratégia 

das organizações. Nesta abordagem, a sustentabilidade é um objetivo a ser alcançado 

pela humanidade por meio de todos os seus segmentos e, para isso, a Responsabilidade 

Social Empresarial (RSE)5 assume o papel de fazer com que as organizações cumpram 

                                                 

 

3 Desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações 

futuras de atenderem as suas próprias necessidades. 

4 Utilizado nesta tese como sinônimo de Consumidor Favorável Ambientalmente e Consumidor Verde, é 

o indivíduo que, por meio de seu comportamento de consumo, orienta suas escolhas sob critérios de 

sustentabilidade.  

5 Forma de gestão que se define pelo estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o 

desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações 

futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais. 
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sua parte nesta empreitada. Nessa era, a organização sustentável simultaneamente 

procura ser eficiente em termos econômicos, respeita a capacidade do meio ambiente e 

é instrumento de justiça social (MAIGNAN e FERRELL, 2001; PRINGLE e 

THOMPSON, 2000; BECKER-OLSEN et al., 2006).  

No que se refere à Imagem Corporativa6, ou seja, a maneira como os 

stakeholders externos (clientes, fornecedores, investidores e comunidade) vêem a 

empresa, ser sustentável passa a ter importância cada vez maior. A Imagem 

Corporativa pode se tornar mais um indicador de qualidade que os consumidores 

procuram quando compram (DAVIES et al., 2003; CAIRNCROSS, 1992). Numa 

pesquisa do Ibope realizada em 2007, com 1.500 consumidores brasileiros, 89% 

julgavam que os fabricantes têm obrigação de prevenir os problemas que podem 

causar ao meio ambiente (EXAME, 2007).  

Para elaborar estratégias eficazes, as empresas monitoram o ambiente 

mercadológico, absorvendo as tendências. Aceitando uma nova visão da relação entre 

meio ambiente e sociedade, criam para si novos critérios de avaliação e julgamento, a 

partir de um processo de entendimento das necessidades e do comportamento dos 

consumidores, almejando fornecer mais valor que a concorrência (DAY, 2001; JAIN, 

2000). 

A incorporação do fator ecológico no marketing se faz presente em várias 

empresas como Marketing Ambiental7. A revista Exame, em seu Guia de 

Sustentabilidade, mostrou que, numa amostra de 140 grandes empresas de 15 

diferentes setores, 72% publicam um Balanço Socioambiental8, sendo que 46% 

afirmam estabelecer metas de melhoria e prestar contas das definidas anteriormente 

(EXAME, 2007). Mesmo considerando-se o cunho jornalístico da reportagem, o fato é 

                                                 

 

6 Visão externa que a companhia apresenta, resultante da impressão dos vários stakeholders do todo da 

corporação, incluindo o seu relacionamento com a sociedade, sua interação com o meio ambiente, seu 

envolvimento com questões sociais, e os benefícios oferecidos a todos os stakeholders. 

7 Conjunto de atividades administradas para gerar e facilitar trocas voltadas a satisfazer as necessidades e 

desejos humanos com mínimo impacto ao meio ambiente. 

8 Demonstrativo publicado pela empresa reunindo um conjunto de informações sobre os planos, projetos, 

benefícios e ações sociais e ambientais dirigidas aos stakeholders da organização. 
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que grandes empresas estão adotando essa postura de Responsabilidade Ambiental, 

comunicando-a à sociedade e buscando, com isso, conquistar novos clientes e a 

simpatia da população em geral.  

Conhecer a Favorabilidade Ambiental do Consumidor (FAC)9 é uma vantagem 

competitiva a ser explorada por vários setores empresariais. Esta tese tem como 

objetivo principal identificar as principais variáveis explicativas para a Favorabilidade 

Ambiental do Consumidor (FAC). Outros dois objetivos são identificar as ferramentas 

de Marketing Ambiental mais influentes para este consumidor e as características 

comuns presentes naqueles favoráveis ambientalmente. 

 

1.2. Justificativa  

Embora inúmeras inovações tecnológicas tenham contribuído com ganhos 

inegáveis para a conservação ambiental, autores ainda insistem na mudança no padrão 

de consumo para se alcançar a sustentabilidade (FOLLOWS e JOBBER, 2000; 

MARTIN e SIMINTIRAS, 1995; MCDANIEL e RYLANDER, 1993). Decorre desse 

ponto a primeira justificativa para esta tese: entender como os consumidores se 

posicionam perante a preservação ecológica. Isto é fundamental, principalmente para 

um posicionamento sustentável10 que atenda às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade das gerações futuras (CMMAD, 1991). 

Estudos recentes apontam relutância na adoção, por grande parcela de 

consumidores, de uma posição mais favorável ao ambiente. Chan e Lau (2000) 

concluiram, a partir de pesquisa com consumidores chineses, que o conhecimento 

ecológico e o comportamento de consumo verde estão correlacionados, e no caso dessa 

amostra, são baixos. Em outro estudo em duas cidades norte-americanas (LAROCHE et 

al., 2001), apenas 13% dos consumidores que se denominavam verdes concordavam em 

pagar mais caro pelos seus hábitos. No Brasil vários estudos empíricos têm sugerido 

                                                 

 

9 Escala métrica de 0 a 1 utilizada nesta tese, relacionada para se medir o nível de comportamento para 

consumo verde atribuído ao consumidor. 

10 Nesta tese, sustentabilidade e outros termos derivativos são utilizados apenas sob a dimensão 

ambiental, apesar da social e econômica terem importante peso na composição do conceito. 
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que, apesar de crescente, ainda é minoria a parcela de consumidores interessada no 

tema, e menos ainda aqueles que assumem sua responsabilidade e arcam com os custos 

adicionais dessa decisão (CASTANHO et al., 2005; ENOKI et al., 2008; LAGES e 

VARGAS NETO, 2002; MOTTA e ROSSI, 2003; ROCHA e MARQUES, 2004; 

ROMEIRO, 2006; VILAS BOAS et al., 2006; ZAMBERLAN et al., 2006).  

Por outro lado, as empresas têm sido desafiadas a inovar na produção e 

comercialização, de modo a explorar as motivações dos consumidores como um meio 

de reunir vantagem competitiva e ao mesmo tempo minimizar a degradação ambiental. 

Com a inclusão do fator ecológico nas decisões estratégicas da empresa, o Marketing 

Ambiental assume a tarefa de identificar necessidades e desejos de mercados-alvo, 

buscando satisfazê-los mais eficaz e eficientemente do que os concorrentes, sem 

desconsiderar a preservação ou ampliação do bem estar dos consumidores e da 

sociedade (KOTLER e KELLER, 2006; OTTMAN, 1994; POLONSKY, 1994). A 

modificação do cenário competitivo das empresas nas últimas décadas, influenciados 

por movimentos ambientalistas e pela maior conscientização do indivíduo a respeito 

dessas questões, tem no seu cerne o consumidor.  

Ademais, com a transformação do cenário, a Responsabilidade Socioambiental 

Empresarial (RSE), antes exclusividade de poucas corporações, ganham destaque no 

Marketing e recompensam organizações, por exemplo, com a lealdade de clientes ou 

mesmo com uma percepção positiva do mercado de capital (menores riscos e melhor 

desempenho) (BECKER-OLSEN et al., 2006; BROWN e DACIN, 1997; ELLEN et al., 

2006; BERENS et al., 2005; DAVIES et al., 2003; CARUANA e CHIRCOP, 2000; 

MOHR e WEBB, 2005, ROMEIRO, 2006). 

 Na esfera acadêmica, apesar de existirem estudos relevantes relacionando RSE, 

Marketing e consumidor (BROWN e DACIN, 1997; MOHR et al., 2001; SEN e 

BHATTACHARYA, 2001; BERENS et al., 2005; MOHR e WEBB, 2005), ainda não 

há muitos que buscam identificar as variáveis explicativas para Favorabilidade 

Ambiental do consumidor, em especial no contexto brasileiro.  

 Por fim, há rápida evolução das posturas relacionadas ao tema na sociedade em 

geral. Logo, estudos realizados a menos de uma década necessitam de revisão, sob o 

risco de estarem desatualizados. 



 

24 

1.3. Objetivos 

O objetivo principal desta tese é identificar as principais variáveis explicativas 

para a Favorabilidade Ambiental do Consumidor (FAC). Já os objetivos secundários são 

verificar a existência de características sociodemográficas comuns ao Consumidor 

Favorável ao Ambiente (CFA) e as ferramentas de Marketing Ambiental mais influentes 

no seu comportamento. 

 

 

1.4. Conceitos e Abreviações 

Consumerismo: movimento social surgido na década de 1960 nos Estados Unidos 

reclamando políticas e regras para proteger os interesses e direitos dos consumidores 

nas relações de troca com qualquer tipo de organização (ENGEL et al., 2004). 

Consumerismo Ambiental: primeira mudança nos padrões de consumo de parte da 

sociedade, que forçou empresas a observar as questões ambientais em seu dia-dia, 

mesmo que de forma superficial (OTTMAN, 1994). 

Consumo Consciente: aquele que busca o equilíbrio entre a satisfação pessoal e a 

sustentabilidade, maximizando as consequências positivas deste ato não só para o 

indivíduo e para a natureza, mas também para as relações sociais e a economia 

(OSTERHUS, 1997). 

Consumidor Favorável ao Ambiente (CFA): indivíduo que, no comportamento de 

consumo, orienta suas escolhas sob critérios de sustentabilidade (ROLSTON e 

BENEDETTO, 1994).  

Desenvolvimento Sustentável: o que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade das gerações futuras de atenderem as suas próprias 

necessidades (CMMAD, 1991). 

Favorabilidade Ambiental do Consumidor (FAC): Grau de comportamento para 

consumo verde atribuído ao consumidor. 
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Imagem Corporativa: visão externa que a companhia apresenta, resultante da 

impressão dos vários stakeholders, incluindo relacionamento com a sociedade, 

interação com o meio ambiente, envolvimento com questões sociais, e benefícios 

oferecidos a todos os stakeholders (DAVIES et al., 2003). 

Investimentos Socialmente Responsáveis (Socially Responsible Investments – 

SRI): carteira de ações de empresas responsáveis e sustentáveis, conforme algum 

conjunto de regras (por exemplo, ISE e DJSI) (BOVESPA, 2010). 

Marketing Ambiental:  conjunto de atividades para gerar e facilitar trocas voltadas a 

satisfazer as necessidades e desejos humanos com o menor impacto ao meio ambiente 

(POLONSKY, 1994). 

Marketing de Causas Sociais (MCS): iniciativa da empresa em associar seus 

produtos, marcas ou Imagem Corporativa a uma ação social ou ambiental (SAIZ, 

2005). 

Marketing Social: aplicação do marketing à análise, planejamento, execução e 

avaliação de programas projetados para influenciar o comportamento voluntário de 

públicos-alvo com o intuito de melhorar o bem-estar pessoal e da sociedade 

(ANDREASEN, 2002). 

Responsabilidade Socioambiental Empresarial (RSE): gestão que se define com 

metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável, preservando 

recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e 

promovendo a redução das desigualdades sociais (ETHOS, 2005). 

Teoria dos Shareholders: exprime que o único compromisso das empresas é obedecer 

a leis e gerar lucro para os acionistas, beneficiando indiretamente a sociedade por meio 

da criação de mais negócios, salários justos, melhoria na condição de trabalho de seus 

empregados e pagamento de impostos (MCGUIRE et al., 1988). 

Teoria dos Stakeholders: expressa que a empresa deve levar em consideração os 

retornos que otimizam os resultados de todos indivíduos que afeta ou são afetados por 

ela, e não apenas os resultados dos acionistas (FREEMAN, 1994). 
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1.5. Estrutura da Tese 

 Este primeiro capítulo apresenta o problema de pesquisa, assim como a 

explanação dos objetivos da tese. Brevemente foram apresentados os principais 

conceitos nela utilizados. 

 O próximo capítulo trata da fundamentação teórica, que abrange três níveis: (1) 

a Sustentabilidade e as Empresas, contemplando Desenvolvimento Sustentável e 

Responsabilidade Socioambiental Empresarial; (2) o Consumidor e o Marketing 

Ambiental, tratando das Influências no Comportamento do Consumidor, o 

Consumidor Favorável ao Ambiente e o Marketing Ambiental; e (3) alguns Estudos 

Empíricos de Referência utilizados nesta tese. O terceiro capítulo traz informações o 

método empírico, conceituando o projeto de pesquisa, as entrevistas de campo com 

consumidores e a técnica utilizada. Também se identificam as possíveis variáveis 

independentes analisadas e as principais ferramentas de Marketing Ambiental 

avaliadas em relação a sua influência.  

No quarto capítulo, estão apresentados os resultados da pesquisa de campo, 

tecendo-se, quando necessário, comentários à luz do referencial teórico. Nesta seção 

são identificadas as variáveis explicativas para a Favorabilidade Ambiental do 

Consumidor (FAC), a partir de constructos independentes sociodemográficos, 

atitudinais, cognitivos, de valores e de confiança. No quinto capítulo são apresentadas 

as conclusões e limitações desta tese.  Os capítulos 6 e 7 apresentam, respectivamente, 

as referências bibliográficas utilizadas e anexos. Para orientar e facilitar a leitura, essa 

tese está estruturada conforme o esquema 1. 
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Esquema 1 - Estrutura da Tese 
Fonte: Elaboração Própria 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para se atingir os objetivos da tese, necessita-se rever na literatura existente as 

conexões encontradas entre as várias dimensões envolvidas. Este capítulo examina as 

bases teóricas para o tema, a partir de três subseções. 

A subseção 2.1. aborda como o Desenvolvimento Sustentável, e seus princípios 

de equidade social, prudência ecológica e eficiência econômica, influenciam as 

estratégias empresariais, com enfoque na Responsabilidade Social Empresarial (RSE). 

Na subseção 2.2. é feita uma revisão do Marketing Ambiental e do Consumidor 

Favorável ao Ambiente (CFA), com foco no uso do marketing como estratégia 

corporativa para influência sobre o comportamento do cliente e da sociedade. Por 

último, a subseção 2.3. cobre uma revisão detalhada de seis estudos referências 

utilizados para a definição das variáveis explicativas estudadas nesta tese.  

 

 

2.1. A Sustentabilidade e as Empresas 

Inúmeros fatores prejudicam a sustentabilidade da sociedade contemporânea, 

dentre eles o crescimento populacional acelerado, o esgotamento dos recursos naturais, 

valores e comportamentos centrados na expansão do consumo material e sistemas 

produtivos com processos poluentes. Em resposta a esse risco para a perpetuidade do 

ser humano, a consciência ecológica vem ganhando espaço. Um consumidor com 

preocupação ambiental, consciente de sua responsabilidade no processo como 

indivíduo, muda hábitos de consumo e pune empresas dissonantes com esse 

compromisso. Esta subseção busca entender a evolução desse pensamento na 

sociedade e ela impacta as empresas, no caráter de sua atuação sobre os mais diversos 

aspectos da sociedade. 
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2.1.1. Desenvolvimento Sustentável 

No século XX nasceram mais pessoas do que em todo o resto da história da 

humanidade (ONU, 2009). Na ausência de cataclismos11, o planeta Terra deverá ter 

entre oito e dez bilhões de pessoas até o ano 2030 (gráfico 1), mesmo com quedas 

muito acentuadas no crescimento populacional (MARTINE, 1996). Rohde (1998) 

identifica quatro fatores que tornam a civilização contemporânea insustentável nos 

próximos anos: (1) crescimento populacional acelerado; (2) depleção12 de recursos 

naturais; (3) baixa eficácia energética dos sistemas produtivos; e (4) valores que 

propiciam a expansão ilimitada do consumo material.  

 

 

Gráfico 1 - Crescimento (realizado e projetado) da população mundial: 1950-2050 
Fonte: ONU, 2009. 

 

                                                 

 

11 Alteração violenta, devida a quaisquer causas, ocorrida na superfície da Terra. 

12 Redução de alguma substância por processo físico, químico ou biológico. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
9

5
0

1
9

5
5

1
9

6
0

1
9

6
5

1
9

7
0

1
9

7
5

1
9

8
0

1
9

8
5

1
9

9
0

1
9

9
5

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

1
0

2
0

1
5

2
0

2
0

2
0

2
5

2
0

3
0

2
0

3
5

2
0

4
0

2
0

4
5

2
0

5
0

b
il

h
õ

e
s 

d
e

 p
e

ss
o

a
s



 

30 

 A este descontrole associam-se várias consequências desastrosas, como fome, 

pobreza e violência. Segundo o relatório Nosso Futuro Comum, a pobreza é uma das 

principais causas e um dos principais efeitos dos problemas ambientais (CMMAD, 

1991). A constatação de que a capacidade de suporte do planeta estava chegando ao 

limite, seja pela quantidade de poluentes lançados no ambiente ou pela exaustão dos 

recursos naturais, acirrou a discussão se deveria ou não se desacelerar o ritmo de 

crescimento econômico. Na visão de Soffiati (2002), crises ambientais provocadas pela 

intervenção humana são comuns na história da humanidade, porém nunca na extensão 

global da que está sendo presenciada. Os efeitos dos impactos ambientais gerados pela 

expansão das atividades humanas são vistos, sentidos e comprovados cientificamente 

em todo o planeta (quadro 1).  

 Preocupados com as consequências do crescimento da humanidade, movimentos 

ambientalistas surgem na segunda metade do século XX. Em 1968 é criado o Clube de 

Roma, uma organização não-governamental formada por acadêmicos e cientistas, que 

ganhou notoriedade com o livro Limites do Crescimento (The Limits to Growth), na 

qual se apontava que o crescimento contínuo da economia global atingiria seu limite em 

até 100 anos, devido a fatores como o aumento da população e a degradação do planeta 

(FRANCO, 2000).  

A década de 70 foi marcada pela Conferência das Nações Unidas sobre o 

Ambiente Humano (a Conferência de Estocolmo). Com a participação de 113 países, 

se oficializou uma preocupação internacional sobre problemas ambientais e 

desenvolvimento (FRANCO, 2000). Nessa época também surgiram o primeiro rótulo 

ambiental13 (1977 – Blau Engel na Alemanha), a primeira grande crise mundial do 

petróleo (1973-1974) e as discussões sobre a destruição da camada de ozônio 

(MOURA, 2004). 

 

  

                                                 

 

13 Certificação de produtos adequados ao uso e que apresentam menor impacto no meio ambiente em 

relação a outros produtos comparáveis disponíveis no mercado. 
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Década 
de 1960 

• 1967 – naufrágio do petroleiro Torrey Cânion na Inglaterra. 

Década 
de 1970 

• 1976 – desastre industrial em uma fábrica de pesticidas em Seveso, Itália. 

• 1977 – acidente em estação de tratamento de esgoto nos Estados Unidos. 

Década 
de 1980 

• 1980 – anomalias congênitas, abortos espontâneos e casos de problemas pulmonares em moradores 
de Cubatão 

• 1980 – naufrágio da plataforma Alexsander Keillan de Ekofish, no Mar do Norte. 

• 1984 – explosões e incêndio por vazamento de gás causam a morte de 150 pessoas em Vila Socó, 
Cubatão. 

• 1984 – acidente com gás liquefeito de petróleo causa a morte de 500 pessoas e deixa quatro mil 
feridas na cidade do México.  

• 1984 - vazamento de 25 mil toneladas de isocianato de metila causa a morte de três mil pessoas e a 
intoxicação de 200 mil em Bhopal, Índia. 

• 1986 – acidente na Usina de Chernobyl, na então URSS, lança na atmosfera um volume de radiação 
cerca de 30 vezes maior do que a bomba de Hiroshima. A radiação espalha-se atingindo vários países, 
causando danos genéticos ou câncer, mesmo nas próximas gerações. 

• 1986 – derramamento de toneladas de pesticidas no rio Reno, Suíça. 

• 1987 – acidente com material radioativo Césio-137 em Goiânia, Brasil. 

• 1989 – acidente com o petroleiro Exxon Valdex no Alasca, Estados Unidos, provoca a morte de 
aproximadamente 260 mil aves, além de danos irreversíveis à fauna e flora da região. 

Década 
de 1990 

• 1991- mais de 700 poços do Kuwait são incendiados durante a Guerra do Golfo. 

• 1993 – o petroleiro Braer derrama óleo nas Ilhas Shetland no Reino Unido numa quantidade duas 
vezes maior que o Exxon Valdez. 

• 1997 – o rompimento de um duto da Petrobrás que liga a Refinaria de Duque de Caxias, Rio de 
Janeiro provoca o vazamento de milhões de óleo combustível em manguezais na Baía de Guanabara.  

Década 
de 2000 

• 2001 - explosões na plataforma P-36, no Rio de Janeiro, causam a morte de onze operários. 

• 2002 - o navio Prestige parte-se ao meio e derrama toneladas de óleo em 250 km da costa espanhola 

• 2003 - um reservatório de substâncias tóxicas mantido pela Indústria Cataguazes Papel rompe-se 
despejando cerca de 1.2 bilhões de litros de dejetos químicos no Rio Pomba, um dos maiores 
afluentes da porção media do Rio Paraíba do Sul, atingindo sete municípios fluminenses com uma 
população estimada de 600.000 habitantes. 

• 2004 - um navio de bandeira chilena Vicunã, carregado com 11 mil toneladas de metanol explode três 
vezes e afunda com cerca da metade da carga em seu interior, cerca de 4 milhões de litros de três 
tipos de combustíveis. Acidente foi considerado o maior vazamento em 20 anos na Baía de 
Paranaguá, no Paraná. 

• 2005 - explosão em  uma usina petroquímica no nordeste da China causa vazamento de cem toneladas 
de benzeno e nitrobenzeno contaminando o rio Songhua. 

• 2007 – violenta tempestade no Mar Negro afunda cinco navios na região, sendo um deles um 
petroleiro russo o qual derrama cerca de 2 mil toneladas de combustível. 

• 2007 - um guindaste de um cargueiro sul-coreano provoca três buracos no casco do petroleiro de 
Hong Kong Hebei Spirit,  perfurando três de seus cinco depósitos e causa um dos maiores desastres 
ambientais da Coréia do Sul. 

• 2009 - transbordamento em Barcarena (PA) de resíduos para beneficiamento da bauxita de uma das 
maiores refinarias de alumina do mundo leva a uma queda do pH do rio local e transtornos à saúde da 
população local. 

• 2010 – uma explosão na plataforma Deepwater Horizon, no Golfo do México, provocou o vazamento 
durante meses de petróleo em poço submarino da British Pretroleum, tornando-se o maior acidente 
ambiental dos Estados Unidos. 

Quadro 1 - Os principais acidentes ambientais no mundo nas últimas décadas  
Fonte: CAMARGO (2003); adaptado e atualizado a partir de 2002 pelo autor 
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Em 1980, a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), 

juntamente com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e o 

Fundo para a Vida Selvagem (WWF), publicam o documento World Conservation 

Strategy (Estratégia Mundial para a Conservação), afirmando que apenas o 

desenvolvimento poderia reduzir a pobreza no mundo. Em 1987, a Comissão 

Brundland ou Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMAD), criada pela Assembléia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) 

para investigar a crise ambiental, publica o relatório Our Common Future (Nosso 

Futuro Comum), que afirma que a poluição, acima de tudo, é um desperdício e que a 

sociedade teria que promover todos os esforços na busca de um desenvolvimento 

responsável, que conserve e expanda a base de recursos ambientais (FRANCO, 2000; 

BRUSEKE, 1998). É deste relatório que se tem a definição mais utilizada para 

Desenvolvimento Sustentável, como aquele que atende às necessidades do presente 

sem comprometer a possibilidade das gerações futuras preencherem suas necessidades 

(CMMAD, 1991).  

A década de 1990 foi influenciada por discussões relacionadas a mudanças 

climáticas e aquecimento global (CAMARGO, 2003). Um dos marcos foi a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (CNUMAD), conhecida 

como Rio-92, Eco-92 ou Cúpula da Terra. Nela se aprovou a Declaração do Rio de 

Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, firmando o desenvolvimento 

sustentável como direito das pessoas e povos, exigindo atender equitativamente as 

necessidades de gerações presentes e futuras (Princípio 3). A Declaração estabeleceu 

que, para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental deve integrar 

o processo de desenvolvimento, e não ser considerada isoladamente (Princípio 4). 

Outro marco dessa Conferência foi a aprovação da Agenda 21, um plano de ação 

global, composto de vários relatórios, tratados e protocolos, orientando as nações e 

suas comunidades nos seus processos de transição para uma nova concepção de 

sociedade (BARBIERI, 2005). Apesar das críticas e da ausência de resultados efetivos 

em várias áreas e nações nos anos seguintes, a Eco-92 talvez tenha sido o evento mais 

importante do século passado na conscientização da responsabilidade de cada nação, 

em especial as mais desenvolvidas (FRANCO, 2000). Em 1997 é assinado no Japão o 

Protocolo de Quioto, uma proposta concreta para iniciar o processo de estabilização e 

redução das emissões de gases dos efeitos estufas. 
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No século XXI, o discurso ambiental tem-se intensificado e ganhado 

importância na formulação de políticas, modelos e teorias a respeito de 

desenvolvimento sustentável (HAQUE, 2000). Neste período o ambientalismo se 

consolida na sociedade global e adquire dimensão e popularidade nunca antes 

conseguidas. Em 2002 acontece em Joanesburgo, África do Sul, a Cúpula Mundial 

sobre Desenvolvimento Sustentável (The World Summit on Sustainable Development), 

também conhecida como Rio+10, na qual se verificaram e renegociaram lacunas no 

cumprimento das metas e nos acordos da Eco-92. No mesmo ano é publicada pela 

ONU a Carta da Terra, um documento apoiado por mais de 4,6 mil organizações ao 

redor do mundo, que recupera conceitos passados e estrutura um novo código ético 

planetário na direção de uma maior cooperação e solidariedade entre povos e nações 

(CAMARGO, 2003). Em 2007 o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima 

ou Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC) divulga relatório, suportado 

por levantamentos científicos ao redor do mundo, ratificando o aquecimento global e 

seus impactos na humanidade. 

Apesar dos avanços relatados, mesmo com toda a sensibilização global sobre 

as questões ambientais, ainda se tem muito a fazer sobre o tema. Muitas empresas, por 

pressões legais ou interesses próprios, assumiram o discurso em prol do 

desenvolvimento sustentável, mas ainda existe a complexidade em se operacionalizar 

o conceito. Lelé (1991) já alertava para a dificuldade de se conceituar o 

desenvolvimento sustentável, com a possibilidade dele se tornar um mero eufemismo, 

com múltiplas interpretações e conotação apenas cosmética. 

Novos fatos reforçam antigas teorias ou as questionam, as rejeitando ou as 

reformulando. Nessa linha, Kuhn (1978), ao dissertar sobre a dinâmica da produção de 

conhecimento, definiu paradigma como aquele que incorpora um arcabouço conceitual 

específico por meio do qual o mundo é visto, como se fosse um conjunto específico de 

técnicas experimentais e teóricas. Para ele, novos paradigmas questionam a fragilidade 

dos anteriores, explicando novos fenômenos e outros, já esclarecidos, como em uma 

Revolução Científica, suportada por toda uma comunidade científica e suas 

observações.  

Nessa concepção de que “um paradigma é aquilo que os membros de uma 

comunidade partilham e, inversamente, uma comunidade científica consiste em 

homens que partilham um paradigma” (KUHN, 1978), surge o Desenvolvimento 



 

34 

Sustentável, um paradigma centrado na importância do desenvolvimento humano, com 

qualidade de vida para esta e futuras gerações. Essa preocupação demandará esforço, 

tempo e compromisso de várias gerações, mediante planos ordenados e consistentes 

em prol da equidade social, da prudência ecológica e da eficiência econômica.  

 

 

2.1.2. Responsabilidade Socioambiental Empresarial (RSE) 

2.1.2.1. Origem e evolução do conceito Responsabilidade Socioambiental 

Empresarial 

O debate sobre RSE pode ser considerado tão antigo quanto a própria noção de 

negócios, assumindo aspectos diferentes na medida em que o papel e a influência da 

sociedade nas organizações vem se transformando nas últimas décadas, 

simultaneamente com as conquistas da humanidade no campo social. Breton e 

Pesqueux (2006) afirmam que antecedendo o mandato dado aos gestores pelos 

acionistas, está o mandato dado ao empreendedor pela sociedade.  

Embora a definição de RSE possa parecer intuitivamente simples, existe uma 

grande complexidade em torno desse tema. Para alguns ela está associada à idéia de 

responsabilidade legal; para outros se refere ao compromisso ético; ainda existem 

aqueles que a entendem como contribuição voluntária a uma causa específica. Para 

Davis e Blomstrom (1966), RSE é a obrigação gerencial de tomar medidas para 

proteger e melhorar o bem-estar da sociedade como um todo e os interesses da 

organização. Alinhados à visão socioeconômica, Mohr et al. (2001) definem a RSE 

como compromisso da organização de minimizar ou eliminar os efeitos negativos de 

suas ações e maximizar os benefícios de longo prazo para sociedade. Para o Instituto 

ETHOS (2005) “responsabilidade social (ou socioambiental14) empresarial é a forma 

                                                 

 

14 Apesar de responsabilidade social incorporar em suas definições mais atuais a dimensão ambiental, 

alguns autores preferem utilizar termo socioambiental de forma a reforçar a existência no conceito das 

duas vertentes, social e ambiental. Neste estudo, utilizaremos o termo responsabilidade socioambiental 

observando-se apenas a variável ecológica do conceito. 
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de gestão que se define pela relação ética e transparente com todos os públicos com os 

quais ela se relaciona e por metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento 

sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações 

futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais”. 

Para Ashley et al. (2005), a RSE é uma forma de gestão comprometida com o bem 

estar social, que exige ações em diferentes direções.  

Segundo Carroll (1979), as primeiras discussões nos EUA sobre o papel da 

RSE na sociedade iniciaram-se a partir da obra de 1953 de Howard Bowen, traduzida 

para o português em 1957 com o título “Responsabilidades Sociais do Homem de 

Negócios”.  Desde então, vários pesquisadores tem estudada a RSE sob diversas 

visões, entre elas, a de Marketing (BROWN e DACIN, 1997; MOHR et al., 2001; 

SEN e BHATTACHARYA, 2001; MAIGNAN e FERRELL, 2004; BERENS et al., 

2005; MOHR e WEBB, 2005). Mesmo com toda essa atenção acadêmica, resultados 

das pesquisas sobre a contribuição da RSE para os negócios divergem entre si, em 

especial, na identificação das variáveis mais impactantes sobre o comportamento do 

consumidor. Isto demonstra que a teoria de marketing nesta área ainda está em 

formação. 

Seja como for, a pressão para que as empresas exerçam maior responsabilidade 

social tem sido crescente (MOHR e WEBB, 2005; BHATTACHARYA e SEN, 2004; 

ELLEN et al., 2006; BROWN e DACIN, 1997). Neste sentido, pela necessidade de 

investimentos para este tipo de ações, modelos buscam relacionar esses esforços e 

retornos decorrentes. 

 

2.1.2.2. Responsabilidade Socioambiental Empresarial e Desempenho Financeiro 

Mesmo sendo o desempenho financeiro um conceito multidimensional, vários 

estudos buscam correlacioná-lo à RSE. Preston e O’Bannon (1997), identificaram uma 

correlação positiva entre as práticas de RSE e o desempenho financeiro de 67 grandes 

empresas norte-americanas no período de 1982 a 1992. No ano seguinte, Stanwick e 

Stanwick (1998) também identificaram uma correlação positiva entre a RSE e três 

variáveis: tamanho, desempenho financeiro e desempenho ambiental (quantidade de 

emissão poluente da organização). Machado Filho e Zylbersztajn (2004) identificam, 

em vários estudos atuais, alguns deles nacionais, que as atividades de RSE são um 
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potencial fator de aumento do valor da empresa, promoção da imagem, redução de 

custos, elevação do moral dos funcionários e construção da lealdade por parte dos 

clientes, entre outros benefícios.  

Ainda existem debates teóricos e empíricos sobre a correlação entre 

desempenho financeiro e RSE. Apesar de a origem desses debates estar associada a 

artigos da década de 50 (MAIGNAN, 2001), foi a partir de um texto de 1962 do Nobel 

Milton Friedman em 1962, afirmando ser a doutrina da RSE fundamentalmente 

subversiva, que o debate se acirrou (CARROLL, 1979). Para Friedman (1970), no 

ambiente empresarial deveria prevalecer a teoria dos shareholders15, na qual a única 

responsabilidade dos dirigentes é obedecer a leis e gerar lucro para os acionistas, 

beneficiando indiretamente a sociedade por meio da criação de novas empresas, 

salários justos, melhoria na condição de trabalho de empregados e pagamento de 

impostos. Para ele, as questões éticas na sociedade se manifestam por meio de normas 

e padrões de conduta social estabelecidos, as quais se refletem no arcabouço legal e 

jurídico. Quando essas normas e padrões são violados, tornando intoleráveis aspectos 

dos negócios, cabe à sociedade, por intermédio de suas instituições legais, coagir as 

empresas a cumprir as regras e os padrões estabelecidos.  

A teoria dos shareholders ou teoria da maximização da riqueza dos acionistas, 

ligada às áreas de finanças e economia, mostra uma relação negativa entre RSE e 

performance financeira. Argumenta que o alto nível de responsabilidades traz custos 

adicionais, que colocam a empresa em desvantagem econômica em relação a outras 

com menos ações e práticas de responsabilidade social. Para os defensores dessa linha, 

a doutrina da RSE voltada aos stakeholders16 remove os capitalistas de sua posição de 

destaque, com efeito corrosivo aos fundamentos éticos e práticos do capitalismo 

(MCGUIRE et al., 1988). 

Vários autores criticaram essa visão de atuação autônoma das empresas. Para 

eles, decisões empresariais devem assegurar não apenas a maximização de lucros a 

                                                 

 

15 Todos aqueles que possuem parte da empresa ou da organização. 

16 Todos aqueles interessados na empresa, ou seja, todos que são atingidos ou atingem de forma positiva 

ou negativa pelas ações que a empresa vem a praticar. 
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curto prazo, mas o valor futuro dos investimentos realizados pelos acionistas 

(MILGROM e ROBERTS, 1992). Para Carroll (1979), as empresas possuem quatro 

responsabilidades principais: (1) a econômica, como geradora de lucros, segundo ele a 

primeira e mais importante responsabilidade social de uma empresa; (2) a legal, 

correspondendo ao cumprimento das obrigações legais existentes; (3) a ética, 

referindo-se ao seu enquadramento ao comportamento esperado pela sociedade; (4) a 

filantrópica, como uma restituição à sociedade de parte do que ela recebeu.  

Esse fortalecimento da ótica social e ambiental nas organizações é suportado 

pela teoria dos stakeholders. A idéia nessa doutrina é de que a atividade de uma 

empresa deve levar em consideração o resultado final para todo o grupo afetado, e não 

apenas dos acionistas (FREEMAN, 1994). A teoria dos stakeholders ou dos grupos de 

interesse evidencia que a empresa deve assumir múltiplos objetivos e não apenas a 

função-objetivo de maximização da riqueza do acionista como descrito na teoria dos 

shareholders. Segundo ela, não é mais possível pensar que uma empresa tem somente 

a responsabilidade do desempenho econômico. Os novos questionamentos e 

exigências dos consumidores caminham para a consciência de que o ato do consumo é 

a etapa final do processo produtivo (DRUCKER, 1989). Mesmo assim, existem 

críticas a esta teoria. Assim, Jensen (2001) sustenta que os múltiplos objetivos da 

teoria dos stakeholders são, na verdade, estratégias, e a criação de valor para os 

acionistas ainda é o principal objetivo a ser seguido pelas empresas. 

Tanto na literatura quanto no debate público sobre o tema, a visão 

socioeconômica tem prevalecido sobre a visão econômica clássica da RSE (ASHLEY et 

al., 2005; SEN e BHATTACHARYA, 2001; BROWN e DACIN, 1997). Esta tese 

alinha-se à visão da RSE como o compromisso empresarial para com a sociedade, 

expresso por meio de atos e atitudes que a afetem positivamente (ASHLEY et al., 

2005). Empresas, ao aderirem à dimensão social, colocam em funcionamento um ciclo 

virtuoso, uma vez que suas habilidades empresariais serão especialmente apropriadas 

para ajudar os beneficiários a criar mais valor (DRUCKER, 1984). 

Apesar dessas duas correntes, numa primeira análise, parecerem antagônicas, 

algumas pesquisas demonstraram forte correlação entre RSE e desempenho financeiro. 

Em muitos casos, além de a RSE não ter sido uma restrição à maximização de lucros, 

foi uma variável estratégica para o sucesso da organização. Drucker (1984), 

corroborando esta visão, cita que lucro e responsabilidade são compatíveis, e que é 
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possível converter RSE em oportunidades de negócios, apesar de autores como Porter 

e Kramer (2006) considerarem ainda difícil mensurar o retorno deste tipo de 

investimento. 

Além disso, a visão sistêmica leva em conta os mecanismos de auto-regulação 

(feedback), onde as partes atuam visando ao fim comum. Como uma empresa é um 

sistema aberto, onde as partes atuam de forma coordenada, parece inadmissível a 

maximização do benefício de um único componente do sistema – no caso, o lucro dos 

acionistas - pois prejudicaria os demais stakeholders, incluindo clientes e 

fornecedores, comprometendo a sobrevivência do todo (MARIOTTI, 2007). 

O aparente impacto positivo da RSE sobre o desempenho financeiro se deve ao 

fato de que, mesmo com a complexidade de um construto multidimensional, não há 

estudos que identificam correlações negativas. Nesta linha, já há alguns anos iniciou-

se uma tendência mundial dos investidores procurarem empresas responsáveis, 

sustentáveis e rentáveis. Os Investimentos Socialmente Responsáveis (Socially 

Responsible Investment - SRI) consideram que empresas sustentáveis geram valor para 

o acionista no longo prazo, pois estão mais preparadas para enfrentar riscos 

econômicos, sociais e ambientais. Essa demanda veio se fortalecendo e hoje é atendida 

por vários instrumentos financeiros no mercado internacional. Nos Estados Unidos em 

1999 foi criado o Índice de Sustentabilidade Dow Jones (Dow Jones Sustainability 

Index – DJSI), uma carteira de ações de empresas sustentáveis segundo critérios 

financeiros, sociais e ambientais. No final de 2007 faziam parte do DJSI 318 empresas 

de 23 países (BOVESPA, 2010). A tabela 1 mostra uma valorização superior desse 

grupo de empresas em relação à média daquela bolsa. 
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Tabela 1 - Evolução na Bolsa de Valores de Nova York dos índices Dow Jones Industrial Average 

(DJIA)17  e Dow Jones Sustainability Index (DJSI) (em Dólar) 

Período Dow Jones Sustainability Dow Jones Industrial 

2000 -16,9% -13,2% 

2001 -15,5% -16,8% 

2002 -21,3% -19,9% 

2003 36,4% 33,1% 

2004 12,8% 14,7% 

2005 9,1% 9,5% 

2006 24,1% 20,1% 

2007 11,7% 9,0% 

1S08 -11,6% -10,6% 

Últimos 5 anos 83,7% 76,2% 

Últimos 3 anos 34,5% 29,1% 
Fonte: Bovespa, 2010 

 

No Brasil, a Bovespa, em conjunto com várias instituições como o Centro de 

Estudos em Sustentabilidade da Escola de Administração da Fundação Getulio Vargas 

(CES/FGV), criaram o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). Como no DJSI, 

o ISE propicia um investimento compatível com as demandas de desenvolvimento 

sustentável da sociedade contemporânea, estimulando a RSE. Ele considera aspectos 

de governança corporativa e sustentabilidade empresarial (eficiência econômica, 

equilíbrio ambiental e justiça social) (BOVESPA, 2010). As empresas deste grupo 

preenchem anualmente um questionário sobre o relacionamento com empregados, 

fornecedores e comunidade, governança corporativa e impactos ambientais. 

Pertencendo ao ISE, as empresas buscam reconhecimento do mercado em termos de 

RSE, sustentabilidade no longo prazo e preocupação com o impacto ambiental das 

suas atividades. Em dezembro de 2009, a ISE reunia 43 ações de 34 companhias, 

                                                 

 

17 Baseado na cotação das ações de 30 das maiores e mais importantes empresas dos Estados Unidos 

(Dow 30), o Dow Jones Industrial Average (DJIA) é um índice publicado desde 1896 pelo jornal The 

Wall Street Journal, que ao lado do Nasdaq Composite e do Standard & Poor’s 500, representa um dos 

principais indicadores dos movimentos do mercado de ações norte-americano. 
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representando 15 setores e somando R$730 bilhões em valor de mercado (32,21% do 

valor de mercado total das companhias com ações negociadas na BMF & BOVESPA) 

(BOVESPA, 2010). 

As evidências empíricas demonstram que a carteira do ISE tem retorno 

semelhante ao dos índices de ações convencionais (REZENDE et al., 2007). 

Comparando o valor das ações avaliadas pelo índice Bovespa e pelo ISE entre 2005 e 

2009, o primeiro grupo valorizou 19,7%, enquanto, o segundo teve um crescimento de 

17,3% (BOVESPA, 2010). Neste sentido, Zago e Paula (2007) também não 

encontraram nenhuma indicação estatística de que a entrada de uma empresa no grupo 

do DJSI possa influenciar positiva ou negativamente o comportamento dos 

investidores com relação às suas ações no mercado. Entretanto, ambos os estudos são 

unânimes em afirmar que, apesar da relação nula entre RSE e desempenho financeiro, 

o argumento de que maiores investimentos sociais e ambientais acarretariam um pior 

desempenho financeiro, também não é verificado.  

O pensamento de Friedman (1970), que defendia como única RSE a geração de 

lucro para os acionistas, está sendo gradativamente substituído pela convicção de que 

essa responsabilidade deve ser considerada como um investimento que pode melhorar 

o desempenho da organização em longo prazo. Nota-se uma transição para uma 

abordagem baseada em métricas e mudanças práticas, na qual ela se torna uma fonte 

de vantagem competitiva para as estratégias empresariais, melhorando a Imagem 

Corporativa, e consequentemente, favorecendo a reputação, a avaliação da empresa, 

do produto e da marca, e por fim, a opinião do consumidor e sua intenção de compra 

(MELO NETO e BRENNAND, 2004; BROWN e DACIN, 1997; ELLEN et al., 

2006). Corroborando essa afirmação, matéria da Revista Exame (EXAME, 2007) 

apontou como algumas empresas nacionais estão estabelecendo objetivos e 

acompanhando resultados de aspectos ambientais. De 140 empresas, 72% publicam 

um relatório de sustentabilidade, sendo que 46% afirmam estabelecer metas de 

melhoria e prestar contas das definidas anteriormente. É notável a diversidade setorial 

(15 no total) e societária (39% de multinacionais, 30% de companhias brasileiras 

listadas, 25% de brasileiras de capital fechado e 6% de estatais), indicando que o 

assunto não está restrito a uma área da companhia ou a ações pontuais. Interessante, 

algumas empresas começam a incorporar aspectos ambientais e sociais, por exemplo, 

na gestão de risco nas diversas áreas de negócio, no que se refere à própria operação 
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(59%), reputação da marca (47%) e obtenção de crédito (41%). Boa parte das 

empresas (63%) discute o assunto num fórum de diferentes diretorias, em comitês de 

sustentabilidade.  

Apesar de críticas e dúvidas sobre a real contribuição da RSE para o valor da 

empresa, há crescente busca de grandes corporações por um conjunto de ações 

responsáveis, apontando para a importância estratégica do assunto. Com o movimento 

pelo Desenvolvimento Sustentável, o debate sobre a RSE vem adquirindo novas 

perspectivas em todo o mundo, com discussões sobre a importância da inclusão das 

dimensões social e ambiental nas estratégias, em especial nas de Marketing.  

 

2.1.2.3.  Responsabilidade Socioambiental Empresarial e Comportamento do 

Consumidor 

Vários estudos buscaram identificar uma relação entre as práticas de RSE e o 

comportamento do consumidor. Brown e Dacin (1997) encontraram uma relação 

positiva entre RSE e o comportamento de compra do consumidor, apesar de algumas 

evidências empíricas não indicarem retorno financeiro ou no volume de vendas para as 

empresas que investissem neste tipo de ação. De acordo com os autores, a RSE 

influencia no julgamento que o consumidor faz do produto que adquire, da empresa 

que o produziu e da que comercializa este produto. Entretanto, neste mesmo estudo, os 

autores indicam que poucos gestores sabem como usar este conhecimento para ampliar 

suas vendas, por exemplo, melhorando a sua Imagem Corporativa. Por fim os autores 

indicam que a seleção de estratégia focada em RSE pode influenciar a intenção de 

compra do consumidor, mas oferece pouca implicação prática para a empresa em 

relação ao seu processo produtivo, porque este tipo de relação ocorre por meio de 

associações ligadas às habilidades da corporação em produzir e entregar um produto. 

Corroborando essa conclusão, Sen e Bhattacharya (2001) identificaram a 

influência da RSE sobre o comportamento dos consumidores, a qual, de forma direta 

ou indireta possuía um efeito direto na atratividade da empresa, permitindo que ela se 

beneficiasse ao informar os consumidores sobre a sua atuação responsável. Em 

consonância com os resultados encontrados por Brown e Dacin (1997), Mohr et al. 

(2001) também identificaram uma relação positiva entre o comportamento de compra 
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e ações de responsabilidade socioambiental, porém de maior força. Entretanto, neste 

mesmo estudo, a maioria dos respondentes indicou que não usa a RSE como critério 

para compra, apesar de haver um pequeno grupo que possui comportamento 

socialmente responsável, aspecto similar ao que foi previamente identificado pelos 

mesmos autores.  

Bhattacharya e Sen (2004) afirmam que há uma ligação positiva entre a RSE e 

o comportamento de compra quando: (1) o consumidor se identifica com o objetivo 

central da estratégia de RSE; (2) há um grande alinhamento com a causa defendida 

pela empresa; (3) o produto em si possui alta qualidade; e (4) o consumidor não é 

questionado se deseja pagar um preço maior pelo seu ato de compra. Um estudo de 

Bianchi et al. (2007) em 29 empresas de 11 setores de atividade verificou que os 

investimentos em questões ambientais se relacionam positivamente com o aumento 

nas vendas organizacionais. Outra conclusão importante de estudos recentes é que o 

grupo de consumidores que leva em conta aspectos ambientalmente responsáveis no 

ato da compra cresce a cada ano (MOHR e WEBB, 2005).  

Uma empresa obtém vantagem competitiva sustentável quando uma estratégia 

que cria valor é implementada e não é simultaneamente adotada por outros 

concorrentes. Em termos de Marketing, ter uma Imagem Corporativa forte implica 

influenciar a predisposição do consumidor em comprar os produtos da empresa, falar 

favoravelmente dela, acreditar em suas declarações e até, desejar trabalhar nela 

(WORCESTER, 1986). No próximo capítulo são apresentados conceitos centrais para 

os objetivos dessa tese, no caso, o Consumidor Favorável ao Ambiente, indivíduo que, 

através de seu comportamento de consumo, orienta suas escolhas sob critérios de 

sustentabilidade (ROLSTON e BENEDETTO, 1994); e o Marketing Ambiental, 

conjunto de atividades planejadas para gerar e facilitar trocas voltadas a satisfazer as 

necessidades e desejos humanos com o mínimo impacto ao meio ambiente 

(POLONSKY, 1994).  
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2.2. Consumidor e Marketing Ambiental 

As empresas buscam sensibilizar os clientes e stakeholders com ações de 

responsabilidade social, conquistando simpatia e preferência. Nas ações de cunho 

ecológico, o marketing tem papel ativo para o direcionamento das estratégias de 

responsabilidade ambiental, seja para a valorização da Imagem Corporativa, seja para 

a diferenciação do produto aos olhos do cliente. Neste capítulo, além da revisão da 

teoria de comportamento de consumo, é explorado o Marketing Ambiental e o perfil 

do Consumidor Favorável ao Ambiente (CFA). 

 

2.2.1.  Influências no Comportamento do Consumidor 

2.2.1.1. Necessidades e Motivações 

Antes de se definir as variáveis explicativas para a Favorabilidade Ambiental do 

Consumidor (FAC), deve-se compreender o processo motivacional do indivíduo e sua 

influência nas decisões de compra. Uma vez que o propósito do marketing é atender e 

satisfazer os desejos do consumidor, torna-se imperativo determinar o processo e quais 

características que influenciam seu comportamento de consumo, antes, durante e depois 

da compra. Especificamente para os profissionais de marketing, entender o 

comportamento do consumidor é fundamental quando se pretende influenciar ou mudar 

este comportamento conforme os objetivos e interesses da organização (ENGEL et al., 

2004; KOTLER e KELLER, 2006).  

Para entender o comportamento do consumidor, o conceito mais básico é o de 

necessidade humana18. Em marketing, medir, compreender e prever necessidades são 

variáveis centrais para se influenciar o comportamento do consumidor, principalmente 

no sentido de se posicionar esforços e recursos mais eficazmente no contexto das metas 

de sua satisfação (SOLOMON, 2002).  

Todo o processo de marketing parte de necessidades de consumidores não 

satisfeitas (ou pouco satisfeitas), as quais podem ser relacionadas a carências (sensação 

                                                 

 

18 Sensações de privações que surgem como um impulso de base biológica. 
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desagradável, física ou psicológica, provocada pela falta) ou impulsos (necessidade de 

agir para acabar com esta sensação). Alguns pesquisadores apontam ainda para a 

distinção entre as necessidades de expressão, que têm de atender aos requisitos sociais, 

de ego e estéticos, e as necessidades utilitárias, ligadas ao desejo de se resolver 

problemas básicos, de caráter funcional (ENGEL et al., 2004; MOWEN e MINOR, 

2003).   

Se aos consumidores forem ofertados incentivos que satisfaçam suas 

necessidades, eliminando carências e transformando impulsos em ações, eles agirão. 

Cabe ao marketing, portanto, entender quais as necessidades dos consumidores a serem 

satisfeitas e oferecer incentivos (produtos) que as satisfaçam, de modo a aumentar a 

probabilidade do consumo. Uma ação efetiva de marketing precisa ser bem sucedida na 

satisfação das necessidades existentes, ativando-as e reconhecendo-as para levar o 

consumidor a um processo de tomada de decisão (ENGEL et al., 2004; CAVALLARI, 

1976). 

Uma necessidade é ativada e sentida quando há discrepância suficiente entre o 

estado desejado ou preferido de ser e o estado real. À medida que esta discrepância 

aumenta, o resultado é a ativação de uma condição de despertar chamado impulso. 

Quanto mais forte o impulso, maior a urgência percebida de resposta. Com o tempo, 

certos padrões de comportamento são reconhecidos como mais eficazes do que outros 

para a satisfação da necessidade, e estes surgem para funcionar como desejos. A 

motivação refere-se aos processos que fazem com que as pessoas ajam no sentido de 

tentar reduzir ou eliminar uma necessidade (ENGEL et al., 2004; SOLOMON, 2002; 

KOTLER e KELLER, 2006).  

Alguns impulsos manifestam-se de forma fisiológica, a partir de necessidades 

que têm origem no sistema biológico e que desencadeiam comportamento que garantam 

a sobrevivência e o conforto físico (necessidades básicas ou primárias). Outros 

impulsos, com fundo social e psicológico, manifestam-se a partir de normas, valores, 

costumes e hábitos que têm origem na interação do homem com seus semelhantes 

(necessidades secundárias) (SOLOMON, 2002). Outra classificação das necessidades 

ocorre com base nos benefícios esperados da compra e uso: (1) necessidades utilitárias e 

(2) necessidades hedonistas. As necessidades utilitárias levam em consideração os 

atributos ou benefícios objetivos, funcionais, do produto, enquanto as 
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hedonistas/vivenciais abrangem respostas, prazeres, fantasias e considerações estéticas 

subjetivas (ENGEL et al., 2004; MOWEN e MINOR, 2003). 

Ao marketing, em seus estudos sobre o comportamento de compra, em geral 

interessa mais a compreensão dos impulsos ou motivos psicológicos do que, 

propriamente, dos fisiológicos (BENNETT e KASSARJIAN, 1975). Mesmo assim, seja 

qual for a origem e o retorno esperado, profissionais de marketing devem entender a 

complexidade do processo decisório de um consumidor, percebendo que suas 

motivações em uma determinada situação de compra podem ter caráter emocional e 

racional.  

 

2.2.1.2. Modelos sobre o Comportamento do Consumidor 

Existem na literatura inúmeros modelos teóricos que utilizam de conhecimentos 

de várias áreas – economia, psicologia, sociologia, e outros campos das áreas sociais –

para explicar o comportamento do consumidor. Todos eles indicam que o consumidor, 

influenciado por estímulos (ambientais e de marketing), e características internas, 

percorre estágios em seu processo de decisão para a efetivação da compra, processo que 

varia em complexidade conforme seu relacionamento e importância dado ao objeto de 

consumo (ENGEL et al., 2004; SOLOMON, 2002; KOTLER e KELLER, 2006). 

Kotler e Keller (2006) compreendem o comportamento do comprador por meio 

do modelo de estímulo-resposta (esquema 2). Nele, estímulos ambientais e de marketing 

penetram no consciente do comprador, o qual, a partir de suas características e recursos, 

decide pela compra. Segundo Schiffman e Kanuk (2000), em marketing, a análise do 

processo de decisão de compra baseia-se na visão cognitiva do modelo do consumidor, 

que o retrata pensante de problemas e à procura de produtos e serviços que satisfaçam 

as suas necessidades, processando informações e as utilizando como base para a 

formação de preferências e intenções de compra.  

 



 

Esquema 2- Modelo de Estímulo e R
Fonte: KOTLER e KELLER (2006) 
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Esquema 3 - Modelo de Compra e seus resultados
Fonte: ENGEL et al. (2004) 
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(2004) o modelo de decisão de compra é um processo 

influenciado por fatores ambientais e diferenças individuais que considera os inputs 

como sendo os estímulos e busca externa, seguida por um processamento interno de 
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O conteúdo desta seção evidencia elementos e princípios que regem as variáveis 

explicativas sobre o comportamento do Consumidor Favorável ao Ambiente, estudadas 

nesta tese (seção 3.4.). 

  

2.2.1.3. Processo de Decisão do Consumidor 

O processo de decisão do consumidor ocorre em etapas (ENGEL et al., 2004; 

KOTLER e KELLER, 2006; SOLOMON, 2002). Neste estudo considerar-se-á o 

processo de decisão de compra ocorrendo em seis etapas, conforme esquema 4. 

 

 

Esquema 4 - Processo de decisão do consumidor 
Fonte: ENGEL et al., 2004 

 

1. Reconhecimento de necessidade: ocorre quando o consumidor sente uma 

diferença entre o que ele percebe ser a sua situação ideal comparada com a 

sua situação real em qualquer dado momento, um hiato provocado por 

estímulos internos e externos suficientemente relevantes para fazê-lo agir 

(atitude); 

2. Busca de Informação: processo no qual consumidor busca informações 

sobre o objeto/situação, seja de forma passiva, apenas receptivo àquelas 

concernentes à satisfação de sua necessidade, ou ativamente, engajado na 

prospecção de detalhes; 

3. Processamento de Informação: etapa de avaliação das informações 

recebidas sobre o objeto/situação e seus atributos (preço, desempenho, 

segurança, confiabilidade, garantias, satisfação emocional de possuí-lo, 

prestígio, benefícios de uso e posso, marca, país de origem, entre outros). 

Nesta etapa, a pesquisa realizada deve identificar a hierarquização dos 

pontos levantados segundo a sua influência para o comportamento do 

cliente; 
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4. Avaliação de alternativa pré-compra e compra: após assimilar as 

informações necessárias disponíveis para satisfazer suas necessidades, o 

consumidor faz uso de critérios de avaliação baseados na necessidade 

existente e nas alternativas comparadas entre si para a tomada de decisão; 

5. Compra e avaliações de alternativa pós-compra: fase em que o 

consumidor define seu sentimento de satisfação perante a experiência de 

consumo, baseado tanto na avaliação objetiva do desempenho do produto 

quanto nas emoções proporcionadas pela sua utilização e nas respostas 

afetivas que sua posse possa desencadear; e 

6. Despojamento: último estágio do processo, referente ao destino final dado 

ao produto (descarte, reciclagem parcial, reciclagem total ou 

reaproveitamento).  

 

Esses processos podem variar quanto ao grau de profundidade e complexidade, 

dependendo do nível de envolvimento do consumidor com a compra, ou seja, a 

importância percebida por ele evocada por um estímulo (ou estímulos) dentro de uma 

situação específica (esquema 5). Influenciado pela disponibilidade de tempo e pelo 

ânimo do consumidor, o grau de envolvimento relaciona-se diretamente como 

motivações subjacentes assumidas no processo, sejam de caráter pessoal, situacional ou 

relacionadas ao produto em si, e são determinantes para o seu comportamento (ENGEL 

et al., 2004).  

 

 

Esquema 5 - Processo de envolvimento 
Fonte: ENGEL et al., 2004 
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Em processos decisórios em que há grande envolvimento, o processo tende a ser 

mais complexo e é definido na literatura como Solução de Problemas Extensos. Ao 

contrário, quando há um menor envolvimento com a compra, o processo se torna mais 

simples e é definido como Solução de Problemas Limitados (BENETT e KASARJIAN, 

1975; ENGEL et al., 2004).  

A tomada de decisão do consumidor é influenciada e moldada por três fatores: 

(1) diferenças individuais (recurso, conhecimento, atitude, motivação, personalidade, 

valor e estilo de vida do consumidor), (2) influências ambientais (cultura, classe social, 

influência pessoal e da família) e (3) processos psicológicos (processamento da 

informação, aprendizagem e mudança de atitude) (ENGEL et al., 2004). Abaixo são 

comentados apenas os fatores mais determinantes para a Favorabilidade Ambiental. 

Cultura representa o conjunto de valores, idéias, artefatos e outros símbolos 

significativos que ajudam os indivíduos a se comunicar, a interpretar e a avaliar como 

membros da sociedade (esquema 6). Todo o grupo ou sociedade tem sua cultura, e as 

influências culturais sobre o comportamento de compra podem variar entre eles.  Como 

a cultura é aprendida por meio de imitação ou observando o processo de recompensa e 

castigo, é natural que novos valores relacionados ao desenvolvimento sustentável 

permeiem a sociedade e esculpem um novo modo de pensar e entender a 

responsabilidade de cada indivíduo ou grupo neste processo. Esse senso de identidade e 

de compreensão do comportamento aceitável dentro da sociedade tem efeito profundo 

na estrutura de consumo de uma sociedade, a para isso prever como os novos valores 

afetam o comportamento do consumidor e o influenciam em suas decisões, é 

fundamental para direcionar a compreensão de como as instituições devem se 

redesenhar (ENGEL et al., 2004). 

 



 

Esquema 6 - Influências Ambientais na Decisão do Consumidor e na Estratégia de Marketing: Valores 
Fonte: ENGEL et al. (2004) 
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Influências Ambientais na Decisão do Consumidor e na Estratégia de Marketing: Valores 

utro fator é como o comportamento do Consumidor Favorável ao Ambiente

influenciado por fatores sociais como grupos de referência, família, papéis 

Os grupos que exercem influência direta sobre uma pessoa são 

chamados grupos de afinidade ou de associação. Alguns são grupos primários, com 

interação regular e informal, como família, amigos, vizinhos e colegas de trabalho. 

Outros são secundários, mais formais e menos regulares, como grupos religiosos, 

associações profissionais e sindicatos.  

como a fase e o estilo de vida em que o indivíduo 

diferentes comportamentos de compra. Essas preferências, moldadas pelo ciclo 

de vida familiar (estágios pelos quais a família passa à medida que os seus membros 

amadurecem) e influenciada pela ocupação e situação econômica dos membros, são 

alvo constante dos planos de marketing, principalmente à medida que surgem novos 

tradicionais como, por exemplo, as relacionadas à preocupação 
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Influências Ambientais na Decisão do Consumidor e na Estratégia de Marketing: Valores  

Consumidor Favorável ao Ambiente 

o grupos de referência, família, papéis 

Os grupos que exercem influência direta sobre uma pessoa são 

chamados grupos de afinidade ou de associação. Alguns são grupos primários, com 

hos e colegas de trabalho. 

Outros são secundários, mais formais e menos regulares, como grupos religiosos, 

o indivíduo se encontra, 

mentos de compra. Essas preferências, moldadas pelo ciclo 

de vida familiar (estágios pelos quais a família passa à medida que os seus membros 

econômica dos membros, são 

medida que surgem novos 

como, por exemplo, as relacionadas à preocupação 
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“Experiências” vivenciadas pelo consumidor resultam em traços individuais que 

criam uma orientação geral para as situações de consumo. Esse conjunto de traços 

psicológicos únicos que levam a reações relativamente coerentes e duradouras é 

definido como personalidade e proporciona padrões de comportamento distintos, em 

geral descritos em termos de autoconfiança, domínio, autonomia, submissão, 

sociabilidade, resistência e adaptabilidade. Ao contrário da percepção, a personalidade 

tende a se desenvolver com o tempo.  

Os fatores citados nesta seção estão incorporados às variáveis explicativas para a 

Favorabilidade Ambiental, definidas posteriormente a partir de estudos utilizados como 

referência (seção 2.3.). Nesta tese são utilizados cinco grupos de variáveis explicativas: 

as sociodemográficas e as psicográficas (atitudinais, cognitivas, de valores e de 

confiança). A seguir, define-se o CFA e o seu papel na sociedade de consumo atual. 

 

2.2.2. Consumidor Favorável ao Ambiente (CFA) 

 O consumerismo foi um movimento social surgido na década de 1960 nos 

Estados Unidos, que estabeleceu um conjunto de políticas e regras para proteger os 

interesses e direitos dos consumidores nas relações de troca com qualquer tipo de 

organização. Base para o chamado consumo consciente19, o consumerismo estabeleceu 

o direito do consumidor à segurança, de ser informado, de escolher e de ser ouvido, e 

com certeza faz parte da agenda e esforços no sentido de evitar abusos das empresas 

(OTTMAN, 1994; ENGEL et al., 2004). No Brasil a lei nº 8.078 de 1980 criou o 

Código de Defesa do Consumidor, incorporando a lei nº 7.347 de 1985, que disciplinava 

a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente (boxe da 

edição brasileira de Engel et al., 2004, p.606).  

 O consumerismo colocou em confronto duas visões de marketing: a tradicional, 

que recomenda a adoção contínua de novos padrões de consumo, atendendo sempre que 

possível, as necessidades básicas e hedonistas do indivíduo; e a consciente, para os 

                                                 

 

19  Consumo de  produtos eticamente corretos, cuja elaboração não envolva a exploração de seres 

humanos, animais e não provoque danos ao meio ambiente. 
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quais o marketing deve assumir uma parte dos problemas sociais e incluir em sua 

estratégia preocupações como, por exemplo, o bem-estar, presente e futuro, da 

sociedade. Seja qual for a corrente adotada, o consumerismo, influenciado pelos 

movimentos sociais e ambientalistas, aprimorou o nível de consciência do consumidor 

sobre o tema, consciência que refletiu no comportamento de toda a sociedade e 

consequentemente, nas estratégias das empresas, as quais não só se adequaram às novas 

normas legais, mas entenderam o momento como uma oportunidade para conquista de 

vantagens competitivas (TOLEDO e SANTOS, 1979; ROBERTS, 1996; POLONSKY, 

1994). 

 A partir da Conferência sobre Desenvolvimento Humano e Meio Ambiente, 

ocorrida no Rio de Janeiro em 1992, o termo Consumo Verde ganhou ênfase. Essa 

mudança nos padrões de consumo fez com que empresas passassem a observar 

questões ambientais em seu dia-dia, porém ainda de forma superficial, oferecendo 

produtos e processos ecologicamente “apenas” melhores do que a concorrência, sem a 

inserção do componente sustentável (SCHIFFMAN e KANUK, 2000; OTTMAN, 

1994; PEATTIE e CHARTER, 2003).  

 

Anos 40-80   Anos 90 e depois   
Quantidade de aquisição de consumo ⇒ Qualidade de consumo/controle de vida 

Mais é melhor Menos é mais 

Curto prazo ⇒ Longo prazo 
Descartabilidade Durabilidade/reutilização 
Em uso / conveniência Impacto no longo prazo na saúde 

Eu ⇒ Nós 
  Economia pessoais     Valores sociopolíticos   

Quadro 2 - Características do Consumerismo Ambiental segundo o período 
Fonte: OTTMAN, 1994 

  

 Neste processo evolutivo (quadro 2), a onda verde ganhou projeção e os 

critérios de compra ganharam novos atributos. O Consumerismo Ambiental arraigou 

valores num grupo de consumidores que, mesmo com maior conforto material e com 

produtos detentores de tecnologia avançada, perceberam que suas vidas não estavam 

melhores do que as de seus pares de trinta anos atrás (OTTMAN, 1994). 
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“O movimento ambientalista em expansão foi apelidado de movimento 

verde; os consumidores com consciência ambiental foram chamados de 

consumidores verdes; produtos planejados para proteger o meio 

ambiente foram chamados de produtos verdes; e é claro o marketing que 

apela para reivindicações ambientais de marketing verde” 

(SCHIFFMAN e KANUK, 2000, p.443). 

 

 O Consumidor Favorável ao Ambiente (CFA) orienta suas escolhas sob 

critérios de sustentabilidade (ROLSTON e BENEDETTO, 1994).  O surgimento de um 

CFA foi possível a partir da conjunção de três fatores inter-relacionados: i) o advento, 

a partir da década de 70, do ambientalismo público, com a aplicação de uma nova 

legislação com metas e controles de fontes poluidoras; ii) a ambientalização do setor 

empresarial20, a partir da década de 80; e iii) a emergência, a partir da década de 90, da 

preocupação com o impacto ambiental de estilos de vida e consumo das sociedades 

afluentes. A partir da combinação destes três fatores, especialistas, autoridades, 

políticos e organizações ambientalistas começaram a considerar o papel e a 

corresponsabilidade dos indivíduos comuns, em suas tarefas cotidianas, para a crise 

ambiental (PORTILHO, 2004). 

 A compreensão do perfil do CFA faz-se necessária para práticas de marketing 

adequadas (ROBERTS, 1996). Nesta perspectiva, o conhecimento das questões 

ambientais, apesar de ser considerado como uma premissa para a atitude verde do 

consumidor, não parece conduzir obrigatoriamente a um comportamento de compra 

ecologicamente correto (MAINERI et al., 1997; SHRUM et al., 1995).  

Um estudo de 2001, pesquisando a influência dos atributos verdes no processo 

de compra de brasileiros de produtos alimentícios, apontou para a sua irrelevância 

como fator de decisão (CUPERSCHIMID e TAVARES, 2001). Em estudo anterior, 

concluiu-se que estes consumidores são cuidadosos e procuram se informar sobre o 

produto que estão adquirindo (SHRUM et al., 1995). Maineri et al. (1997) especula 

                                                 

 

20 Marco legal para o início da preocupação ambiental no mundo corporativo. 
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que uma das possíveis causas da discrepância entre intenções e ações é a falta de 

credibilidade ou precisão das informações, que criam um ceticismo, muitas vezes 

potencializado pelo sacrifício imposto. Outra explicação para a não coincidência entre 

a intenção e o comportamento em si é a possibilidade de ocorrer a conveniência social, 

ou seja, apesar dos respondentes darem respostas socialmente aceitáveis, devido ao 

esforço extra derivado desse pensamento, ou mesmo por não entenderem que sua 

participação é significativa para o problema, ela não se concretiza (MALHOTRA, 

2006).  Na maioria, autores concordam que essa divergência existente é resultante de 

uma combinação de vários fatores (entre eles restrições financeiras, parco 

entendimento da questão e do seu papel, ou mesmo falta de disposição em participar 

do problema), dificultando com que questões ambientais sejam a principal vertente do 

comportamento de compra (SCHIFFMAN e KANUK, 2000; PEATTIE e CHARTER, 

2003). Apesar dessas dificuldades, a busca do consumo favorável ao ambiente está se 

tornando um hábito na vida de mais consumidores, mesmo os brasileiros, ainda 

carentes de renda e instrução comparativamente a alguns países mais desenvolvidos 

(CUPERSCHIMID e TAVARES, 2001; ENOKI et al., 2008; LAGES e VARGAS 

NETO, 2002; MOTTA e ROSSI 2003; SILVA et al., 2009).  

Os indivíduos possuem diferentes graus de preocupação com o meio ambiente 

que se transferem ao estilo de vida e hábitos de consumo. A organização sem fins 

lucrativos National Geographic, com o instituto de pesquisa GlobeScan, publicou uma 

pesquisa realizada em 14 países com 14 mil pessoas (mil de cada nação) sobre hábitos 

de consumo de alimentação, casa, transporte e de bens (NATIONAL GEOGRAPHIC, 

2008). Revelou-se que parte dos consumidores está cada vez mais engajada na causa 

ambiental, principalmente em virtude do sentimento de que governos e empresas 

pouco fazem pela questão. 

O CFA tem consciência da sua importância nas transformações econômico-

sociais no mundo e, preocupado com o engajamento da população em sua causa, está 

cada vez mais presente na sociedade, influenciando pessoas ao seu redor e 

transformando sua rotina de compra em um ato de cidadania, por exemplo, na escolha 

de produtos, serviços e organizações fornecedoras que, de alguma forma, contribuam 

para uma melhor condição planetária, com atos ambientalmente sustentáveis e 

socialmente justos, sem abrir mão da qualidade do que se compra e utiliza. Este 
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consumidor observa a interdependência entre o ato do consumo e o impacto que esse 

ato poderá ocasionar a sobrevivência do planeta, levando em conta na hora da compra 

a real importância do uso daquele produto e qual irá ser o seu descarte final como 

forma de assegurar a manutenção e o equilíbrio do meio ambiente.  

Consumir com premissas verdes é satisfazer as necessidades individuais, 

porém mantendo e conservando a preservação do meio ambiente e a promoção do 

desenvolvimento humano. O CFA consome avaliando o impacto que a produção, o 

uso e o descarte de um produto ou serviço causam à sociedade e à natureza. Desta 

forma, valoriza o papel determinante que possui no processo de consumo, ou seja, usa 

seu poder aquisitivo em favor de desenvolvimento sustentável, através da escolha de 

produtos com características ambientais desejáveis. Nesta linha, esta tese objetiva 

identificar o CFA e as principais variáveis explicativas para a Favorabilidade 

Ambiental do Consumidor (FAC). A seguir é apresentado o Marketing Ambiental, 

objetivo secundário desta tese. 

 

2.2.3. Marketing Ambiental  

2.2.3.1. A origem do Marketing Ambiental 

Com a evolução da sociedade, o consumidor começou a ter mais consciência 

da sua importância nas transformações econômico-sociais no mundo. Antes à parte de 

várias questões, a sociedade entendeu como é complexa a teia de relações e o seu 

entrelaçamento e interdependência com todos os fenômenos, sejam eles organismos 

vivos ou não21. Além disso, no meio de todas essas preocupações, o marketing 

começou a ser alvo de críticas, acusado de defender apenas os negócios das empresas, 

sem preocupação alguma com as suas consequências para a sociedade (BROWN e 

DACIN, 1997; PARENTE, 2004; BERENS et al., 2005).  

                                                 

 

21 Conceito que rege as relações entre os indivíduos onde, um único indivíduo é capaz de, através de seus 

atos, causar efeitos,positivos e/ou negativos, em toda a sociedade. Ao mesmo tempo, esse mesmo 

indivíduo, por sua vez, é influenciado pelo todo. Com isso, é possível dizer que todas as pessoas e coisas 

que rodeiam a vida dos seres humanos estão interligadas e afetam a vida de todos de forma significativa. 
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Para Peattie e Charter (2003), o marketing está evoluindo para o “processo 

holístico de gerenciamento responsável por identificar, antecipar e satisfazer as 

necessidades dos clientes e da sociedade de um modo lucrativo e sustentável”. Dentro 

dessa perspectiva de mudança de comportamento, o termo Marketing Social foi 

abordado inicialmente por Kotler e Levy (1969). Dois anos depois, Kotler e Zaltman 

(1971) introduziram o termo para descrever o uso de princípios e técnicas de marketing 

para a promoção de uma causa, idéia ou comportamento social. Para Kotler e Roberto 

(1992), Marketing Social (ou societal22) é uma estratégia de mudança do 

comportamento do indivíduo que combina os melhores elementos das abordagens 

tradicionais da mudança social em um esquema integrado de planejamento e ação, 

aproveitando para isso os avanços na tecnologia das comunicações e do marketing em 

si. Mais recentemente, Andreasen (2002), definiu Marketing Social como sendo a 

aplicação das tecnologias de marketing comercial à análise, planejamento, execução e 

avaliação de programas projetados para influenciar o comportamento voluntário de 

públicos-alvo com o intuito de melhorar o seu bem-estar pessoal e da sociedade. Para 

este estudo, Marketing Social é a gestão estratégica do processo de mudança social e 

ambiental a partir da adoção de novos comportamentos, atitudes e práticas orientadas 

por princípios éticos. 

Seja qual for a definição adotada, alguns termos são comuns na literatura sobre 

Marketing Social: mudança, bem-estar e sociedade. O conceito central do Marketing 

Social está na busca da melhoria das condições de bem-estar de um grupo alvo 

selecionado, dependente da mudança de comportamento e de valores desse grupo, por 

meio da aplicação de um conjunto integrado de ferramentas específicas de marketing.  

 Com o crescimento das preocupações ambientais, autores começaram a 

destacar o termo no significado original de Marketing Social, apesar do perfeito 

enquadramento filosófico. No ano seguinte à American Marketing Association (AMA) 

conduzir o primeiro workshop sobre o Marketing Ambiental23, HENION e KINNEAR 

(1976) o definiram como sendo “o estudo de aspectos positivos e negativos das 

                                                 

 

22 Utilizado como sinônimos na literatura atual, inclusive pelos autores citados. 

23 Também conhecido na literatura como Marketing Verde, Marketing Ecológico ou Ecomarketing 
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atividades de marketing sobre a poluição, exaustão de fontes energéticas e não 

energéticas”. Para Polonsky (1994) Marketing Ambiental está em todas as atividades 

planejadas para gerar e facilitar trocas voltadas a satisfazer as necessidades e desejos 

humanos com o menor impacto ao meio ambiente. Mais recentemente, Peattie e 

Charter (2003), definiram Marketing Ambiental como a gestão holística dos processos 

responsáveis por identificar, antecipar e satisfazer as necessidades dos clientes e da 

sociedade de uma forma lucrativa e sustentável. Em comum nota-se que em todas as 

definições analisadas, conceitos de sustentabilidade estão inseridos ao marketing. 

Nesta tese o Marketing Ambiental foi considerado como sendo uma estratégia que 

produz benefícios para a sociedade e ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, cria um 

retorno para a empresa, como fidelidade de clientes e imagem corporativa positiva 

junto aos seus stakeholders. 

 

2.2.3.2. O Marketing Ambiental como vantagem competitiva 

Wernerfelt (1995) afirma que uma empresa obtém vantagem competitiva 

sustentável quando uma estratégia que cria valor é implementada e não é 

simultaneamente adotada por outros concorrentes, ou quando os competidores não 

conseguem duplicar os benefícios da estratégia. 

Com a evolução dos mercados, a modificação da demanda por parte dos 

consumidores e a globalização das empresas, a gestão estratégica tem sido o 

mecanismo mais utilizado pelas organizações para enfrentar os dilemas do ambiente 

atual, crescentemente competitivo e incerto.  No âmbito das estratégias de Marketing 

Ambiental encontrados na literatura incluem: desenvolvimento de produtos verdes, 

melhorias na operação, alianças estratégicas com grupos ambientais, mudança da 

cultura corporativa, reposicionamento de produtos, desenvolvimento de novos 

produtos que atendam mercado verde, redução de resíduos, incluindo as tecnologias 

limpas nos processos de produção e aquisição de matérias-primas menos prejudiciais 

ao meio ambiente, entre muitos outros (POLONSKY, 1994; POLONSKY e MINTU-

WIMSATT, 1995; OTTMAN, 1994; DAVIS, 1993; MCDANIEL e RYLANDER, 

1993; GUPTA, 1995; LIN et al., 2001; HARRIS e CRANE, 2002; RAO, 2002).  
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Em se tratando de Desenvolvimento Sustentável, a atividade do marketing 

suporta-se (1) no entendimento do papel da empresa sob o conceito de Marketing 

Ambiental; e (2) no reconhecimento da necessidade da prática do Marketing 

Ambiental, de modo a aumentar a capacidade de penetração, aceitação e retenção da 

idéia de consumo favorável ao ambiente. Nesse sentido, estudos apontam que a RSE 

associada a uma estratégia de Marketing Ambiental proporciona às empresas 

benefícios, dentre eles, uma avaliação positiva em relação ao produto e a empresa que 

o produz (BERENS et al.; 2005; BROWN e DACIN, 1997), um comprometimento 

maior por parte dos empregados (MAIGNAN et al., 1999) e uma maior lealdade dos 

seus consumidores (RICKS, 2005). Da mesma forma, ter uma Imagem Corporativa 

positiva implica em influenciar a predisposição do consumidor em comprar os 

produtos da empresa, falar favoravelmente dela, acreditar em suas declarações e até, 

desejar trabalhar nela (WORCESTER, 1986).  

Empresas perceberam que caso planejassem melhor e desenvolvessem de 

forma mais duradoura as atividades que antes eram executadas de maneira esporádica 

e dispersas, estas poderiam ser convertidas em um componente poderoso da estratégia 

de marketing. As atividades de RSE, que tinham o propósito simples de responder a 

questões ou compromissos referentes a uma causa pontual, tornaram-se, sob a 

orientação do Marketing Ambiental, atividades realizadas de forma contínua e 

divulgadas sob um enfoque corporativo (SAIZ, 2005; RICKS, 2005; SEN et al., 

2006), cuja principal meta era associar suas marcas a causas sociais consideradas pelo 

público como relevantes e com isso garantir benefícios na forma de maiores vendas ou 

margens de lucro (HOEFFLER e KELLER, 2002). No tocante ao comportamento do 

consumidor brasileiro frente a empresas ambientalmente corretas, Lima et al. (2008) 

notaram junto a clientes do setor de cosméticos que 67% dos entrevistados afirmam a 

disposição de pagar mais caro por um ‘produto verde’.  

 As atitudes do consumidor emergem como consequência de todas e quaisquer 

ações realizadas pelas empresas, favorecendo a avaliação introspectiva realizada pelos 

consumidores no julgamento do produto ou da empresa para, posteriormente, vir a 

adquirir seus produtos. As atitudes são permeadas por atos muitas vezes involuntários, 

sustentados por vagas lembranças sobre o produto que se pretende adquirir. 

Entretanto, apesar da evolução do nível de consciência do consumidor com as 
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questões ambientais, aparentemente, mesmo com o aumento da preocupação com o 

tema, ainda existe uma distância entre o engajamento desse indivíduo nas causas 

relacionadas (BHATTACHARYA e SEN, 2004;  BERENS et al., 2005; PORTER e 

KRAEMER, 2006).  

Considerando alguns riscos do Marketing Ambiental, Mendleson e Polonsky 

(1995) destacam que as avaliações das empresas pelos consumidores são influenciadas 

por três fatores: (1) ceticismo, decorrente da falta de credibilidade na empresa e de 

suas intenções verdadeiras; (2) cinismo, relacionado à percepção oportunista da 

empresa, possivelmente sustentadas por falsos apelos ecológicos; e (3) confusão, 

resultado da falta de informação. Essa distância é maior quando se estuda a verdadeira 

intenção de compra do consumidor, muitas vezes divergente da lógica de suas 

opiniões e valores. Esse distanciamento, além de questões mais internas, deve-se a 

forma que o consumidor constrói a imagem da empresa, baseando-se em dimensões 

como reputação, benefícios oferecidos, sentimentos, política comercial, entre outros 

(BROWN e DACIN, 1997). Em uma pesquisa apresentada na Conferência Ethos de 

2006 (AKATU, 2008), 82% dos brasileiros acreditavam que as empresas socialmente 

responsáveis fazem isso, sobretudo para melhorar a imagem delas, e não porque 

queiram dar uma contribuição positiva para a sociedade.  

A escala de ceticismo do consumidor perante o Marketing Ambiental de Mohr et 

al. (1998)  teve dois objetivos: 1.) desenvolver uma medida confiável válida e confiável 

de ceticismo no contexto específico dos apelos de marketing verde; e 2.) discutir dois 

outros constructos conceitualmente distintos – cinismo e sentimento do consumidor 

perante o marketing – como instrumentos de demonstração da validade discriminante de 

medida de ceticismo proposta. Dados de 301 estudantes foram analisados com 

modelagem de equações estruturais. Como conclusão, há uma hierarquia de sentimentos 

entre ceticismo, cinismo e sentimento perante o marketing. Assim, um alto cinismo 

estimula um sentimento negativo diante de ações de marketing, que, por sua vez, induz 

a um alto ceticismo. Conclui-se que ceticismo leva à contra-argumentação e, 

consequentemente, menos atitudes positivas diante do produto. 

Mais do que questionamentos sobre esse ceticismo, essa constatação torna 

imperativo que se ajude o consumidor a distinguir as empresas que efetivamente 

adotam práticas de RSE baseadas em valores e princípios éticos consistentes daquelas 
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que visam apenas a manipulação da imagem da empresa por meio de práticas 

fragmentadas, que não refletem as reais crenças e valores. Esse desafio deve permear 

os objetivos das estratégias de Marketing Ambiental, sempre adequada ao público alvo 

a que ela se aplica. 

 As empresas precisam assumir que podem contribuir para sensibilizar e 

mobilizar o consumidor para que este desempenhe um papel ativo na valorização das 

práticas de Marketing Ambiental, proporcionando à empresa um diferencial 

competitivo face aos seus concorrentes. Ao propor um estudo cujo um dos objetivos é 

identificar ferramentas de Marketing Ambiental que influenciam o comportamento do 

consumidor, esta tese contribuí com a construção de uma nova vantagem corporativa. 

Ademais, a possibilidade de apresentar um modelo teórico, validado e aderente à 

realidade, mesmo com limitações e eventuais riscos de generalizações, será o passo 

inicial para a identificação das condições que justifiquem empresas a investirem em 

Marketing Ambiental, ajudando a transformar essa estratégia em fonte de vantagem 

competitiva. 

 

2.2.3.3. A estratégia de Marketing Ambiental 

O Marketing Ambiental tem como premissa o comportamento favorável do 

consumidor em relação à escolha de produtos que causem menor dano ao meio 

ambiente (BOONE e KURTZ, 2001). Para Pringle e Thompson (2000), o Marketing 

Ambiental deve ser uma ferramenta estratégica de posicionamento que associe a 

empresa a uma causa ambiental e gere benefícios mútuos. Segundo Ottman (1994), o 

Marketing Ambiental destina-se a dois objetivos principais: 

i. Desenvolver produtos que equilibrem as necessidades dos consumidores 

(desempenho, preço, conveniência) e o ambiente, com o menor impacto sobre 

este. 

ii. Projetar uma imagem de alta qualidade, incluindo sensibilidade ambiental 

relacionada tanto aos atributos do produto quanto a sua trajetória produtiva. 

 



 

61 

Segundo Mcdaniel e Rylander (1993) há duas estratégias para o Marketing 

Ambiental. 

- Estratégia defensiva: A empresa faz o mínimo necessário para evitar 

consequências negativas, atingindo o padrão mínimo para assim evitar um 

boicote de consumidores. Estas "ações" evitam consequências negativas, 

porém não permitem que as empresas obtenham vantagens competitivas.  

 - Estratégia agressiva: Este tipo de estratégia de Marketing Ambiental fornece 

à empresa uma vantagem de competitividade sustentável e em ser o "first 

mover", ou seja, o primeiro a tomar iniciativa e também em fazer mais do que o 

exigido pela legislação e pelos consumidores.  

 

Giacomini Filho (2004) classifica as organizações conforme sua postura 

perante o meio ambiente. 

• Ambientalistas: com práticas rotineiras de gerenciamento ecológico. 

• Ajustadas: por terem risco ambiental maior que as ambientalistas, 

possuem diversas ações de gestão a fim de evitar ocorrências. 

• Pragmáticas: estando em ramos com baixo impacto ambiental, pouco 

fazem de gestão ecológica, não possuindo uma visão maior do que seja 

a postura verde e suas vantagens competitivas. 

• Acomodadas: apesar de inseridas em atividades de maior risco 

ambiental, não priorizam a redução de riscos e gestão ambiental. 

 

Robbins (2001) define quatro estilos de organizações em termos de postura 

ambiental. 

• Marrom: estilo menos progressista ambientalmente, apenas segue as 

leis ambientais impostas pelos governos. 

• Verde Claro: estratégia defensiva, onde a empresa está preocupada 

apenas em proteger sua posição no mercado. 
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• Verde: a estratégia ambiental está incorporada ao modelo de gestão 

suportado por meio de auditorias e divulgação de relatórios ambientais. 

• Verde Escuro: cultura proativa, totalmente inserida no contexto do 

desenvolvimento sustentável. 

 

A área de marketing, ao incorporar a variável ecológica, deve desenvolver 

produtos que possibilitem melhorias em atributos ambientais, não só no que diz 

respeito à sua produção e uso, mas também em relação a embalagens mais adequadas 

ao ambiente, distribuição sem riscos e descarte sem resíduos (DONAIRE, 1999). 

O Marketing de Causas Sociais (MCS), originado em um contexto de 

encolhimento do Estado em suas obrigações sociais, é definido como uma ação tática 

da empresa em associar seus produtos, marcas ou Imagem Corporativa a uma ação 

social ou ambiental. Seu benefício traduz-se na sensação do dever cumprido por parte 

de seus consumidores, uma vez que estão consumindo produtos de uma empresa 

responsável e colaborando para a melhoria da sociedade como um todo (PRINGLE e 

THOMPSON, 2000; SAIZ, 2005). Smith e Alcorn (1991), estudando a atuação das 

empresas e as intenções de resposta dos consumidores a programas de MCS, 

destacaram como principais benefícios que a estratégia pode trazer: aumento das 

vendas; aumento da valorização da empresa e sua imagem; aumento da motivação e 

orgulho dos empregados; maior envolvimento e comprometimento dos empregados 

com a demanda social na comunidade. Na mesma linha, Owen e Scherer (1993) 

verificaram que a RSE, por meio de ações ambientais, influencia a participação de 

mercado das empresas. 

Para não perder a credibilidade e ficar suscetível a exposição negativa na mídia 

e conflito com comunidades locais e organizações não-governamentais, a empresa 

deve ter como premissa de marketing a transparência, evitando discursos vazios e 

vulneráveis. Um dos riscos do Marketing Ambiental é o descolamento entre o discurso 

e as ações práticas e quantificáveis. Numa pesquisa Ibope (IBOPE, 2007), 46% dos 

brasileiros concordam com a afirmativa de que “as marcas que fazem algo pela 

sociedade e pelo meio ambiente o fazem somente como ação de marketing”. Para 

Peattie e Charter (2003), ainda existem empresas mais preocupadas com os aspectos 
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ecológicos de seus produtos e comunicação, do que propriamente em desenvolver 

atividades sustentáveis.  

 Para encontrar as ferramentas de Marketing Ambiental avaliadas nesta tese, foi 

utilizado como base o estudo de Wiser e Pickle (1997), citadas a seguir. 

i. Aliança com grupos ambientais. 

ii. Propaganda  

iii. Publicidade  

iv. Divulgação da composição do produto 

v. Divulgação de certificação ambientais 

vi. Código conduta  

vii. Relatório anual sobre programas ambientais 

viii. Projetos ambientais baseados na comunidade 

 

Apesar dessas críticas, a estratégia de Marketing Ambiental não deixa de ser 

eficaz se utilizada corretamente, tanto na relação dos negócios, como para o 

aprimoramento do conceito e da cultura empresarial e social como um todo. Sua 

utilização serve como exteriorização dos interesses e da conduta empresarial, os quais, 

aliados aos produtos e serviços, buscam o diferencial das relações de negócio e de 

resultados (RAO, 2002; MAIGNAN e FERRELL, 2004)  

 

A seguir são apresentados alguns dos principais estudos sobre consumo 

favorável ao ambiente. 
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Quadro 3 - Estudos sobre a influência do Marketing Ambiental no Consumidor 
Fonte: Elaboração Própria 
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2.3. Estudos de Referência sobre o Consumidor Favorável ao Ambiente 

A identificação das principais variáveis explicativas para a Favorabilidade 

Ambiental do Consumidor (FAC) passa pelas conexões encontradas na literatura entre 

as várias dimensões envolvidas. Esta seção contém uma revisão de seis estudos 

utilizados nesta tese para a definição das variáveis utilizadas na análise proposta.  

 

2.3.1. Estudos sobre o Consumidor Favorável ao Ambiente 

2.3.1.1. Modelo do comportamento de Consumo Ecologicamente Consciente 

(ECCB) de Straughan e Roberts (1999) 

 Estendendo a pesquisa de Roberts (1996) com 582 consumidores norte-

americanos para a caracterização do Consumidor Ecologicamente Consciente24, 

Straughan e Roberts (1999) avaliaram o papel do altruísmo no perfil dos consumidores 

verdes e providenciaram uma alternativa de segmentação a partir de estudo empírico 

com 235 estudantes universitários com média de idade de 22 anos. No anexo 3 desta 

tese encontram-se os trinta itens da escala ECCB (Comportamento de Consumo 

Ecologicamente Consciente). 

 

Esquema 7 - Modelo do comportamento de Consumo Ecologicamente Consciente (ECCB) de Straughan e 
Roberts (1999) 
Fonte: STRAUGHAN e ROBERTS (1999) 

                                                 

 

24 Consumidores conscientes dos impactos ambientais associados a um produto, e que desejam reduzí-los 

(STRAUGHAN e ROBERTS, 1999). 
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 Utilizando regressões múltiplas, Straughan e Roberts (1999) concluíram que as 

maiores correlações com o construto ECCB estão nas variáveis psicográficas, embora 

idade, gênero e escolaridade apresentem correlação significante. A variável 

escolaridade apresenta coeficiente negativo. Na ordem, Percepção da Eficácia pelo 

Consumidor (PCE), Altruísmo (preocupação com o bem-estar do próximo), 

Liberalismo (orientação política), Idade, Escolaridade e Interesse Ambiental foram as 

variáveis mais significativas, apesar de as duas últimas possuírem baixa significância. 

Seguem outras conclusões do estudo. 

• Apesar de correlação positiva entre renda e ECCB, a baixa significância 

encontrada e a existência de estudos contraditórios não permitem conclusões.  

• A Percepção da Eficácia do Consumidor é a variável com maior importância 

na explicação do ECCB. Segundo este conceito as atitudes e respostas do 

consumidor às questões ambientais relacionam-se ao seu sentimento de 

capacidade em influenciar positivamente esse movimento. 

• Sendo o Altruísmo a segunda mais importante variável preditora, ele não 

pode ser ignorado na análise dos perfis de consumidores verdes. 

• Considerando a ordem das variáveis preditoras, a segmentação psicográfica 

aparenta ser um melhor critério de segmentação do que a sociodemográfica. 

 

2.3.1.2. Modelo do comportamento de compra ecológica de Chan-Lau (2000) 

Chan e Lau (2000) avaliaram como afeto ecológico e conhecimento ambiental 

influenciam o comprometimento com a aquisição de produtos favoráveis 

ambientalmente. Paralelamente, verificaram a influência do valor cultural da orientação 

“homem-natureza” sobre as variáveis do modelo. Entrevistaram 140 residentes de 

Beijing e 134 de Guangzhou, com idades acima de 18 anos e aplicaram modelagem de 

equação estrutural. 

Chan e Lau (2000) propuseram o modelo descrito no esquema 8, que propõe que 

os valores que tradicionalmente regem as relações dos indivíduos com a natureza 

(orientação homem-natureza) influenciam diretamente na dimensão de conhecimento 

que uma pessoa possui sobre tópicos ambientais (conhecimento ambiental) e do seu 

nível de ligação emocional e de comprometimento para com o ambiente (sentimento 

ambiental). A seguir, as principais conclusões do estudo. 
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• O comportamento de compra é dependente de intenção de compra ambiental 

do indivíduo. 

• O sentimento e conhecimento ambiental influenciam de maneira similar e 

positiva no comportamento de compra dos chineses. 

• Os valores culturais (orientação homem-natureza) da comunidade das 

cidades pesquisadas exerceram uma influência significativa sobre o 

sentimento ecológico. 

• Na população chinesa, graças aos seus valores culturais (orientação 

homem-natureza), o sentimento ecológico afeta positivamente a sua 

intenção de compra. 

 

 

Esquema 8 - Modelo do comportamento de compra ecológica de Chan-Lau (2000) 
Fonte: CHAN e LAU (2000) 

 

2.3.1.3. Modelo de compra ambientalmente responsável de Follows-Jobber (2000) 

Diretamente relacionado ao comportamento do consumidor está a avaliação das 

consequências ambientais e individuais da decisão de compra. Adquirir um produto, 

ecológico ou não, requer, na maioria das vezes, uma avaliação deliberada das 

consequências (FOLLOWS e JOBBER, 2000). Isto parece indicar que a intenção de 

compra resulta de uma avaliação da troca entre as consequências ambientais e 

individuais. Para eles, tal trade-off pode ser a razão porque alguns consumidores com 

elevados níveis de preocupação ambiental não exibam comportamento compatível.  

 O modelo de compra ambientalmente responsável de Follows e Jobber (2000) 

visa a prever a compra de um tipo específico de produto ambientalmente responsável. 

Considera três valores que influenciam a intenção de compra, que, por sua vez, 

influenciam o comportamento de compra: (1) auto-transcendência ou pró-social, que 
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reflete a motivação de o indivíduo transcender a seus interesses egoístas e promover o 

bem-estar dos outros; (2) conservação, que mostra a necessidade de preservar o status e 

a segurança que é obtida através via o respeito pelas tradições e relações harmoniosas 

com a sociedade, (3) individualistas, que se referem a fatores que motivam as pessoas a 

colocar seus próprios interesses acima de qualquer outra coisa. As metas de auto-

indulgência e auto-recompensa de um indivíduo são compatíveis com o interesse 

individual, atuando de maneira negativa sobre as suas consequências sobre o meio 

ambiente. Assim, os indivíduos que atribuem grande importância aos valores 

individualistas podem se preocupar com os efeitos do produto sobre eles sem avaliar as 

consequências sobre os outros ou o ambiente.  

Follows e Jobber (2000) pesquisaram no Canadá 160 mães que haviam acabado 

de dar à luz sobre uso de fraldas descartáveis ou de pano. A seguir, as principais 

conclusões. 

• A compra de um produto verde passa por uma avaliação das 

consequências associadas, ambientais e individuais. 

• Apesar de expressarem altos níveis de preocupação com o ambiente, os 

consumidores pesquisados não necessariamente apresentam um 

comportamento pró-ambiental. 

• As consequências ambientais e individuais estão ligadas ao 

comportamento por meio da intenção. 

 

 

Esquema 9 - Modelo de comportamento de compra ambientalmente responsável de Follows-Jobber 
(2000) 
Fonte: FOLLOWS e JOBBER (2000) 
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2.3.1.4. Modelo do comportamento planejado para mercados verdes de Kalafatis et 

al. (1999) 

A teoria do comportamento planejado foi desenvolvida em 1985 por Ajzen. O 

modelo do comportamento planejado para mercados verdes de Kalafatis et al. (1999), 

baseado na teoria original, inclui a influência de seis variáveis. O primeiro par engloba 

as crenças nos resultados e a atitude em relação ao comportamento. O próximo par é 

constituído pelas crenças de referência e normas subjetivas (conjunto das orientações 

que um indivíduo leva em consideração quando decidir o que deve ou não fazer). O 

cumprimento dessas normas leva a sentimentos de auto-respeito e orgulho, e no caso de 

não agir, de vergonha e autocensura. Por último, as variáveis crenças de controle e 

percepção de controle, são interpretadas de acordo com as crenças que um indivíduo 

tem sobre um determinado tema e a sua percepção de controle sobre a situação. 

Kalafatis et al. (1999) coletaram dados em Londres e Atenas com, 

respectivamente, 175 e 170 consumidores interessados na compra de móveis de 

madeira.  

• O modelo é mais apropriado para mercados maduros, caracterizadas por 

padrões de comportamento. 

• O controle das crenças pode moderar os efeitos de intenção de compra. 

• Algumas pessoas tendem a atribuir o controle dos acontecimentos a fatores 

internos. 

•  Há uma relação de reciprocidade entre atitude e normas subjetivas. 

 

 

Esquema 10 - Modelo do comportamento planejado para mercados verdes de Kalafatis et al. (1999) 
Fonte: KALAFATIS et al. (1999) 
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2.3.1.5. Modelo do comportamento do Consumidor Favorável ao Ambiente de 

Romeiro (2006) 

Romeiro (2006) elaborou um modelo do comportamento do Consumidor 

Favorável ao Ambiente (CFA) a partir de cinco dimensões: i.) decisão de compra 

levando em conta a questão ambiental; ii.) compra de produtos associada à sua condição 

de reciclagem; iii.) reciclagem; iv.) conservação de recursos; e v.) disposição para o 

pagamento adicional por produto verde. As principais conclusões estão a seguir. 

• Três fatores de influência comportamental foram considerados significativos 

para o modelo: interesse ambiental, inconveniência de ser ambientalmente 

amigável e comprometimento ambiental. 

• A baixa confiança nas fontes corporativas reforça a importância do 

tratamento do comportamento do consumidor sob a ótica do marketing social 

com a assinatura de universidades, organizações não-governamentais 

(ONGs), governos, entre outros. 

• A disseminação do conhecimento dos rótulos ambientais25 tende a remeter os 

produtos identificados à sua condição de favorável ao meio ambiente, 

contribuindo para a redução do esforço de identificação de produtos mais 

favoráveis ao meio ambiente. 

 

 

Esquema 11 - Modelo do Comportamento do Consumidor Favorável ao Ambiente de Romeiro (2006) 
Fonte: ROMEIRO (2006) 

                                                 

 

25 Símbolos que se outorgam a determinados produtos ou empresas cuja produção, consumo ou 

despojamento, produzem um menor impacto sobre o meio ambiente. 
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2.3.1.6. Modelo de disposição a pagamento adicional por consumo favorável ao 

ambiente de Laroche et. al. (2001) 

O modelo de Disposição a Pagamento Adicional por Consumo Favorável ao 

Ambiente de Laroche et. al. (2001) centra-se nas variáveis que determinam a vontade 

do indivíduo pagar um preço mais elevado por produtos favoráveis ambientalmente. 

Estas variáveis são agrupadas em quatro categorias: demográficas, de valores, 

cognitivas e atitudinais em relação aos temas ambientais.  

Entre as características demográficas estão idade, sexo, renda, escolaridade, 

situação profissional, estado civil, tamanho da família, se o indivíduo é o proprietário da 

casa que habita.  

O conhecimento influencia todas as fases do processo de decisão, afetando a 

forma como os consumidores organizam informações para a tomada de decisões e 

avaliação de produtos e serviços.  

Os valores ajudam a priorizar as metas que um indivíduo tem para si. Laroche et 

al. (2001) define quatro valores com influência no comportamento dos consumidores: 

individualistas, que mostram quanto uma pessoa é centrada em si mesma; coletivos, 

envolvendo cooperação e objetivos de um grupo sobre os interesses individuais; 

diversão e entretenimento, que consideram pessoas que gostam de interagir com a 

natureza e se preocupam em protegê-la; e segurança. Duas atitudes foram consideradas: 

a importância dada pelos consumidores perante o comportamento favorável ao 

ambiente, e a inconveniência desta escolha. 

Laroche et al. (2001) entrevistaram 907 indivíduos norte-americanos. Dentre 

destes 56% eram mulheres, 86% dos proprietários da casa onde vive e 77% eram 

casados. Além disso, 48% dos entrevistados tinham idade entre 40 e 59 anos, 44% 

graduados por alguma faculdade, 47% tinham um rendimento de pelo menos US$ 50 

mil e 49% trabalhavam mais de 30 horas por semana. As conclusões são as seguintes. 

• Há uma relação positiva entre os valores coletivos e a disposição dos 

consumidores a pagar preços mais elevados por produtos favoráveis 

ambientalmente. Esses consumidores favoráveis ao meio-ambiente 

informaram que os valores de coletivismo e segurança são princípios que 

norteiam sua vida e que consideram importante o bem-estar do próximo. 
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• Consumidores mais favoráveis às causas ambientais gastam mais dinheiro 

em produtos ecologicamente corretos. 

• As empresas que buscam tirar vantagem da causa ambiental devem ser 

cuidadosas ao se abster de comercializar produtos que não sejam 

ambientalmente favoráveis, sob o risco de prejudicar toda a sua percepção no 

mercado. 

• O fato de que um indivíduo reciclar produtos ou comprar produtos 

favoráveis ambientalmente, não implica que está disposto a pagar preços 

mais elevados para eles. 

• O conhecimento do indivíduo sobre temas ambientais, não garante sua 

disposição de pagar mais por produtos verdes. 

 

 

Esquema 12 - Modelo de disposição a pagamento adicional por consumo favorável ao ambiente de 
Laroche et. al. (2001) 
Fonte: LAROCHE et al. (2001) 
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2.3.2. Conclusão da Seção 

Nesta seção se sumariza os estudos empíricos citados na seção anterior acerca do 

comportamento de consumo favorável ao ambiente (quadro 4). Esse procedimento de 

compilação, embora receba algumas críticas para se definir variáveis, serve de 

importante apoio na sinalização de tendência de resultados nessa área de estudo e base 

para trabalhos futuros. Sob essa perspectiva, a escolha dos estudos detalhados na seção 

anterior e de outros citados no decorrer do capítulo, permite identificar os principais 

fatores de influência já estudados para o comportamento favorável ao ambiente e quais 

as técnicas estatísticas mais utilizadas. No entanto, não se faz aqui uso dos dados para 

novas análises, mas somente de suas escalas e conclusões para compor uma base, que 

permita aprofundar o conhecimento de interesse desta tese. 

Nesta tese ao invés de se optar por um único modelo teórico, pela diversidade de 

resultados e pela própria amplitude do tema, decidiu-se considerar como base os 6 

apresentados na seção anterior. O conjunto de estudos resulta na identificação de 31 

variáveis explicativas: 6 sociodemográficas, 4 de hábitos de mídia, e 21 relativas a 

constructos atitudinais, cognitivos, de valores e de confiança, conforme quadro 5. Esse 

amplo conjunto de variáveis aponta para a idéia de que o consumo favorável ao 

ambiente é cercado de controvérsia a respeito daquelas mais influentes. Sobre técnicas 

estatísticas para análise da relação entre as variáveis, predominam regressões múltiplas 

e equações estruturais.  
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Modelo Principal objetivo 
Técnica 

Estatística 

Variáveis 

dependentes 
Variáveis Independentes 

2.3.1.1. Modelo das 

segmentações ambientais 

de Straughan e Roberts 

(1999) 

Determinar o papel do 

altruísmo no perfil dos 

consumidores 

ecologicamente conscientes 

Análise de 

correlações e 

Regressões 

Múltiplas 

Comportamento 

Ecologicamente 

Consciente 

Idade, renda familiar, gênero, 

escolaridade, percepção da 

eficácia pelo consumidor, 

altruísmo, liberalismo e 

preocupação ambiental 

2.3.1.2. Modelo 

conceitual do 

comportamento de 

compra verde de Chan-

Lau (2000) 

Avaliar como o afeto e o 

conhecimento ambiental 

influenciam o 

comprometimento para a 

aquisição de produtos 

verdes 

Equações 

estruturais 

Intenção de 

compra de 

produtos verdes 

Valores culturais, e afeto e 

conhecimento ambiental 

2.3.1.3. Modelo de 

compra ambientalmente 

responsável de Follows-

Jobber (2000) 

Prever a compra de um tipo 

específico de produto 

ambientalmente 

responsável 

Análise de 

correlações e 

Regressões 

Múltiplas 

Intenção de 

compra de 

produtos verdes 

Valores de auto-transcedência, 

conservação e individualistas, e 

conhecimento e afeto ambiental 

2.3.1.4. Modelo da teoria 

do comportamento 

planejado de Kalafatis et 

al. para mercados verdes 

(1999) 

Estudar o comportamento 

de compra dos 

consumidores em mercados 

verdes 

Análise 

conjoint 

Intenção de 

compra de 

produtos verdes 

Crença no resultado, de 

referência e de controle, atitude 

em relação ao comportamento, 

normas subjetivas e controle 

percebido 

2.3.1.5. Modelo de 

comportamento do 

Consumidor Favorável ao 

Ambiente de Romeiro 

(2006) 

Elaborar um modelo de 

comportamento do 

Consumidor Favorável ao 

Ambiente (CFA) a partir de 

dimensões 

comportamentais 

Modelo 

Linear Geral 

Multivariada 

Comportamento 

Favorável ao 

Ambiente 

Interesse ambiental, 

inconveniência de ser 

ambientalmente amigável, grua 

de comprometimento 

ambiental, conhecimento 

objetivo e confiança no 

informante 

2.3.1.6. Modelo de 

comportamento de 

compra ambiental e 

disponibilidade de 

pagamento adicional de 

Laroche et. al. (2001) 

Identificar o perfil dos 

consumidores que estão 

dispostos a pagar mais por 

produtos ecologicamente 

corretos 

Testes Chi-

quadrado e 

análise 

discriminante 

Disposição dos 

consumidores 

para o 

pagamento 

adicional por 

produtos verdes 

Inconveniência de ser 

ambientalmente amigável, 

importância de ser 

ambientalmente amigável, 

gravidade dos problemas 

ambientais, nível de 

responsabilidade das empresas, 

valores coletivismo e de 

segurança 

Quadro 4 - Resumo dos Estudos Empíricos de Referência sobre Marketing Ambiental e CFA 
Fonte: Elaboração Própria 
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Variáveis Independentes Variáveis 

Dependentes 
Variáveis 

socio- 

demográficas 

Hábitos perante 

mídia selecionada 

Variáveis comportamentais 

S1.Gênero S7.Leitores de 

revistas 

C1.Importância de 

ser favorável ao 

ambiente 

C8. Conhecimento 

do Conceito de 

Consumidor Verde  

C15.Consciência 

Ambiental  

D1. Influência 

do Aspecto 

Ambiental na 

decisão de 

compra  S2.Faixa Etária S8.Leitores de 

jornais 

C2.Inconveniência 

de ser favorável ao 

ambiente 

C9. Conhecimento 

Geral Ambiental  

C16.Ceticismo 

diante dos 

Apelos 

Ambientais  

S3.Escolaridade S9.Telespectadores C3.Consciência da 

Gravidade dos 

problemas 

ambientais  

C10. Interesse 

Ambiental  

C17. Ceticismo 

diante da 

Comunicação de 

Marketing  

S4.Classe 

Econômica 

S10.Ouvintes de 

rádio 

C4.Responsabilidade 

das Empresas  

C11.Valores 

Individuais  

C18. Confiança 

no Informante 

fonte fabricante 

D2.Disposição 

de esforço 

adicional por um 

consumo 

favorável ao 

ambiente 

S5.Situação 

profissional 

  C5.Comprometiment

o Ambiental 

C12.Valores 

Coletivos 

C19. Confiança 

no Informante 

fonte governo 

S6.Estado civil   C6.Transferência de 

responsabilidade 

para empresas  

C13.Valores de 

Diversão 

C20. Confiança 

no Informante 

fonte 

universidades 

    C7.Transferência de 

responsabilidade 

para governo 

14.Valores de 

Segurança 

21. Confiança no 

Informante fonte 

ONGs 

Quadro 5 – Resumo das variáveis dependentes e independentes  
Fonte: Elaboração Própria 
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Esta última seção da revisão bibliográfica possibilitou identificar as principais 

variáveis explicativas estudadas na esfera acadêmica e as abordagens estatísticas mais 

contempladas nos estudos empíricos. Como pontos de partida para a construção dos 

questionários foram utilizados os estudos citados, cujo detalhamento está no próximo 

capítulo.  

 

Esta tese preenche uma lacuna teórica, identificando o perfil do Consumidor 

Favorável ao Ambiente (CFA) sob o contexto nacional, e relacionando as principais 

variáveis explicativas encontradas na literatura à Favorabilidade Ambiental do 

Consumidor (FAC), uma escala métrica criada especificamente para este estudo. 

Ademais, busca-se identificar as ferramentas de Marketing Ambiental mais influentes 

no CFA, análise ainda identificada em poucos estudos, principalmente, nacionais. 

O próximo capítulo descreve o Método Empírico, detalhando o projeto de 

pesquisa, o levantamento de campo junto aos consumidores e a estrutura de análise dos 

resultados. 
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3. MÉTODO EMPÍRICO 

 O capítulo anterior apresentou os conceitos e estudos mais contemplados na 

academia sobre consumo favorável ao ambiente. A identificação dessas possíveis 

dimensões permitiu o direcionamento do desenho metodológico dessa tese, em 

especial, para a pesquisa de campo junto a consumidores, detalhada nesse capítulo.  

 A maioria das pesquisas que fundamentam a literatura sobre comportamento do 

consumidor tem base quantitativa, com levantamentos e experimentos, embora existam 

também estudos com abordagens menos estruturadas. Existe um debate na disciplina de 

Marketing sobre os riscos de se basear o desenvolvimento teórico em pesquisas que 

busquem sempre o “novo e original” e se baseiem em estudos isolados, sem verificação 

e testes mais cuidadosos (MATOS et al., 2005).  

Considerando-se a complexidade do tema, com uma gama de elementos e inter-

relações, aqui se decidiu pela pesquisa descritiva. No desenho descritivo, a pesquisa de 

campo indica a frequência com que certos fenômenos ocorrem e, por isso, tem teor 

quantitativo. Embora esta modalidade de pesquisa possua limitações quanto a sua 

estrutura e definição de objetivos, ela permite aprofundar conhecimento a respeito de 

questões, de modo a fornecer subsídios para pesquisas futuras com taxonomias mais 

avançadas. Além disso, pode ser utilizada em caráter transversal, ou seja, com 

resultados retratando a situação num dado momento do tempo, em determinado local. A 

pesquisa descritiva empreendida teve caráter transversal, ou seja, os dados foram 

coletados em um único ponto do tempo e sintetizados estatisticamente (HAIR et al., 

2005). 

Os procedimentos metodológicos para se atingir os objetivos da tese foram 

divididos em duas etapas, conforme esquema 13. 
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Esquema 13 - Relação entre os Objetivos e Procedimentos Metodológicos 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 A seguir é apresentada a Pesquisa de Campo com Consumidores. A partir dessa 

seção, é detalhado o plano empírico, desde a estratificação do público-alvo e 

amostragem, a estruturação das variáveis de pesquisa, a definição do questionário e a 

estrutura de análise de dados utilizada nesta tese. 

 

3.1. Público-alvo  

É fundamental numa pesquisa a viabilidade de execução, seja pelos recursos 

financeiros e de tempo. Considerando esse ponto e o conhecimento do autor, realizou-se 

a pesquisa na cidade de São Carlos, com aproximadamente 220 mil habitantes (dados 

IBGE – estimativa para 2009) e PIB per capita de 16441 Reais (dados IBGE 2007), 

distante cerca de 200 quilômetros da capital paulista (IBGE, 2010).  

Além da viabilidade, entende-se que favorabilidade ambiental é uma ocorrência 

genérica presente em consumidores de qualquer região e, em função disso, não seria 

restrição aplicar a pesquisa em uma determinada cidade. 

 

  

Procedimentos MetodológicosObjetivos

Pesquisa com consumidores  (Capítulo 3.)

Revisão da Literatura
A Sustentabilidade e as Empresas (Seção 2.1.)
Desenvolvimento Sustentável (Seção 2.1.1.)
Responsabilidade Socioambiental Empresarial  (Seção 2.1.2.)

Consumidor e Marketing Ambiental (Seção 2.2.)
Influências no Comportamento do Consumidor (Seção 2.2.1.)
Consumidor Favorável ao Ambiente (Seção 2.2.2.)
Marketing Ambiental  (Seção 2.2.3.)

Principal ==> Identificar as principais 
variáveis independentes sociodemográficas, 

atitudinais, cognitivas, de valores e de 
confiança, para a Favorabilidade Ambiental 

Secundário I ==> Verificar a existência de 

características sociodemográficas comuns 

Secundário II ==> Identicar as ferramentas 

de Marketing Ambiental mais influentes 

para o comportamento do Consumidor 

Favorável  ao Ambiente
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Tabela 2 - Indicadores gerais da cidade de São Carlos 

Indicador 
Estado de São 

Paulo 

Município de 

São Paulo 

Município de 

São Carlos  

Densidade demográfica: habitantes/km2 (2008) 165,8 7183,4 195,65 

População com Menos de 15 Anos (Em %, 2008) 23,47 24,12 20,77 

População com 60 Anos e Mais (Em %, 2008) 10,52 11,19 11,79 

População Urbana (em %, 2008) 93,73 91,75 96,28 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal IDHM 

(2000) 
0,814 0,841 0,841 

Renda Domiciliar per capita (em salários mínimos, 

2005) 
2,92 4,03 3,02 

Domicílios com Renda per Capita até 1/4 do Salário 

Mínimo (em %, 2005) 
5,16 5,02 2,23 

Domicílios com Renda per Capita até 1/2 do Salário 

Mínimo (em %, 2005) 
11,19 9,48 6,19 

Taxa de Analfabetismo da População de 15 Anos e 

Mais (Em %, 2000) 
6,64 4,89 5,64 

Média de Anos de Estudos da População de 15 a 64 

Anos (2000) 
7,64 8,37 8,29 

Fonte: SEADE (2010) 

 

 

3.2. Amostragem 

As técnicas de amostragem subdividem-se em dois grupos: (1.) amostragem 

probabilística e (2.) amostragem não-probabilística (esquema 14). A abordagem nesta 

tese é a amostragem probabilística estratificada, comum em planos em que se conhece a 

probabilidade de um indivíduo pertencer à amostra (HAIR et al., 2005).  
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Esquema 14 - Tipos de amostragem 
Fonte: HAIR et al., 2005 

 

 

Para esta tese, dividiu-se em estratos a cidade de São Carlos por meio de setores 

socioeconômicos, baseados em informações do SEADE (esquema 15).  As n unidades 

amostrais foram definidas proporcionalmente pelo tamanho de cada estrato. Julgando-se 

que a renda dos entrevistados pode ser influente em diversas respostas do questionário, 

aumentou-se a precisão nas estimativas utilizando a amostragem estratificada 

proporcional26. A idade mínima da amostra pesquisada é de 18 anos, todos residentes na 

cidade escolhida e que se declararam responsáveis pelas compras do domicílio. A 

população foi dividida em classes socioeconômicas, segundo critério adotado pela 

Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa (ABEP) para estimar o poder de 

compra dos indivíduos e famílias urbanas.  

 

                                                 

 
26 Amostras compostas por elementos provenientes de todos os estratos ou subgrupos heterogêneos da 

população e retirados por processo randômico. O tamanho da amostra retirada da cada subgrupo é 

proporcional ao tamanho de cada estrato em relação ao total da população. 



 

Esquema 15 - Composição dos estratos
Fonte: SEADE (2010) 

 

O tamanho da amostra depende do orçamento disponível, da variabilidade na 

população, do tempo disponível e da confiança da inf

generalização dos resultados amostrais para a popula

análises multivariadas, amostras menores comprometem 

baixo poder estatístico para identificar resultados significan

dados ao modelo, impedindo ge

Composição dos estratos dos setores da cidade de São Carlos 

tamanho da amostra depende do orçamento disponível, da variabilidade na 

população, do tempo disponível e da confiança da inferência estatística, ou seja, da 

generalização dos resultados amostrais para a população (MALHOTRA, 2006

análises multivariadas, amostras menores comprometem as técnicas, resultando em (1) 

baixo poder estatístico para identificar resultados significantes ou (2) falso ajuste dos 

do generalizações (HAIR et al., 2005).  
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tamanho da amostra depende do orçamento disponível, da variabilidade na 

erência estatística, ou seja, da 

ção (MALHOTRA, 2006). Em 

resultando em (1) 

tes ou (2) falso ajuste dos 
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 Aqui se optou por um intervalo de confiança de 95% (Z=1,96) e um erro 

projetado (e) de 7,5%27.  Para evitar subdimensionamento da amostra, foi estimada 

como frequência populacional a máxima variação possível (ρ = 0,5) (MALHOTRA, 

2006), o que representa uma amostra de 170 indivíduos. Nessa tese foi considerada no 

plano de pesquisa uma amostra de 200 entrevistados distribuídos por diferentes estratos, 

com no mínimo 15% dos entrevistados identificados como favoráveis ambientalmente. 

 

Tabela 3 - Divisão dos setores da cidade de São Carlos 

SETORES % indivíduos / população AMOSTRA (quantidade) 

A 5 10 
B 4 8 
C 5 10 
D 6 12 
E 5 10 
F 8 16 
G 7 14 
H 8 16 
I 4 8 
J 7 14 
K 5 10 
L 5 10 
M 5 10 
N 5 10 
O 5 10 
P 7 14 
Q 9 18 

TOTAL 100 200 
Fonte: SEADE (2010) 

 

 Quanto à distribuição amostral se considerou o Teorema do Limite Central 

(STEVENSON, 1981): mesmo se a população básica não for normal, a distribuição de 

médias amostrais será aproximadamente normal para grandes amostras, superiores a 30 

observações.  

 

                                                 

 

27 Restrição assumida nesta tese. Para um erro de 5% e intervalo de confiança de 95%, a amostra deveria 

ter 384 indivíduos, inviável considerando-se o tamanho do questionário e a escassez de recursos. 
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3.3. Variável Dependente 

O Consumidor Favorável ao Ambiente (CFA) escolhe sob critérios de 

sustentabilidade (ROLSTON e BENEDETTO, 1994). Como não há na literatura uma 

linha de corte única e definitiva que defina o CFA e o CNFA28 (Consumidor Não 

Favorável ao Ambiente), adotou-se a variável Favorabilidade Ambiental do Consumidor 

(FAC), escala de 0 à 1 que mede a propensão para o consumo verde do indivíduo. Para 

definir-se a FAC foram consideradas duas variáveis de ordem comportamental, uma 

agrupando consumidores segundo critérios ambientais de decisão de compra, e outra de 

acordo com sua disposição em realizar um esforço adicional para um consumo mais 

favorável ao ambiente (LAROCHE et al., 2001). Essa identificação possibilitou 

verificar a existência de diferenças entre os padrões comportamentais, permitindo uma 

análise mais distinta sobre a influência das variáveis explicativas estudadas e das 

ferramentas de Marketing Ambiental sobre este consumidor. 

 

3.3.1. Influência do Aspecto Ambiental na Decisão de Compra  

 Busca-se a partir da variável Influência do Aspecto Ambiental na Decisão de 

Compra, entender a orientação do consumidor para o comportamento favorável ao 

ambiente, conforme detalhado no quadro 6. 

 

  

                                                 

 

28 Também conhecido como consumidor não-verde. 
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Quadro 6 - Dimensão Influência do Aspecto Ambiental na Decisão de Compra (critério Romeiro, 2006) 
Fonte: ROMEIRO (2006) 

 

3.3.2. Disposição a Pagamento Adicional por Consumo Favorável ao Ambiente 

 A disposição a pagamento adicional por um consumo favorável ao ambiente foi 

operacionalizada a partir de escalas baseadas em investimento adicional monetário, 

conforme quadro 7. Para identificar os consumidores de acordo com o grupo a que ele 

pertencia, foram realizadas duas questões, mensuradas a partir de uma escala intervalar 

de Likert de cinco pontos (1. discordo totalmente a 5. concordo totalmente) 29. 

  

                                                 

 

29 No texto original foi utilizada escala de nove pontos. 

Lista de itens de mensuração a ser priorizados no 
processo de compra (questão 11.) 

Critério de classificação 

1. Presença de informações sobre a composição 
química do produto 

Pontuação de acordo com escala atribuída ao 
número de itens ambientais citados entre os três 
mais relevantes na decisão da compra de um 
produto de limpeza doméstica declarados pelo 
consumidor.  
 
3 itens ambientais: 10 pontos 
2 itens ambientais: 7,3 pontos 
1 item ambiental:4,7 pontos 
Nenhum item ambiental: 2 pontos 
 
Itens ambientais:  

1. Presença de informações sobre a composição 
química do produto; 4. Ter embalagem feita de 
material reciclável ou reciclado; e 7. 
Oferecimento o produto a granel (sem 
embalagem). 

2. Praticidade da embalagem 

3. Poder de limpeza 

4. Ter embalagem feita de material reciclável ou 
reciclado 

5. Confiança na marca 

6. Indicação de amigos / parentes 

7. Oferecimento o produto a granel (sem embalagem) 

8. Preço 

9. Prazo de validade 

10. Quantidade na embalagem 
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Itens de mensuração para a variável Disposição a 
Pagamento Adicional por Consumo Favorável ao 

Ambiente 
Critério de classificação 

Aceitaria pagar 10 por cento a mais por alimentos que são 
fabricados e embalados de maneira a prejudicar menos o 
meio ambiente (21.1.) 

Soma das respostas declaradas pelo 
consumidor entrevistado para os dois 
itens. (mínimo 2 pontos – máximo 10 
pontos) 

Estaria disposto a gastar R$20,00 a mais por semana para 
comprar produtos menos prejudiciais ao meio ambiente 
(21.2.) 

Quadro 7 - Dimensão Disposição a Pagamento Adicional por consumo favorável ao ambiente (critério 
Laroche et al., 2001) 
Fonte: LAROCHE et al. (2001) 

 

3.3.3. Favorabilidade Ambiental do Consumidor (FAC) 

A partir da soma dos escores das duas dimensões analisadas (Influência do Aspecto 

Ambiental na Decisão de Compra e Disposição a Pagamento Adicional por Consumo 

Favorável ao Ambiente) classificou-se o consumidor em uma escala de Favorabilidade 

Ambiental do Consumidor (FAC), padronizada linearmente de 0 (4 pontos) a 1 (20 

pontos), conforme esquema 16.  

 

     Escores somados das duas variáveis 
 

4 

 

20 

  
   

 

 

 Variável FAC 
 

0   1 

 Esquema 16 – Favorabilidade Ambiental do Consumidor (FAC) 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Para enquadrar o consumidor na escala FAC, utilizou-se a tipologia adaptada de 

Robbins (2001), a seguir exposta. 

� Marrom: consumidor menos progressista ambientalmente, apenas segue as leis 

impostas pelos governos (de 0 à 0,25). 

� Verde Claro: consumidor com estratégia defensiva, tem preocupação ambiental, 

mas não considera prioridade o consumo verde (acima de 0,25 até 0,5). 
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� Verde: conhece o conceito ambiental e entende os riscos do consumo 

desenfreado, porém não tem um comportamento verde consistente (acima de 0,5 

até 0,75). 

� Verde Escuro: estilo proativo, com consumo inserido no contexto do 

desenvolvimento sustentável (acima de 0,75 até 1). 

 

 Em relação às análises baseadas na tipologia adaptada de Robbins (2001), 

assumiu-se que o CFA enquadra-se nas de maior FAC (Verde Escuro e Verde). Por 

outro lado, o CNFA (Consumidor Não-Favorável ao Ambiente) encontra-se nas outras 

duas (Marrom e Verde Claro).  

 

3.4. Variáveis Independentes 

3.4.1. Variáveis sociodemográficas  

 Nesta tese as variáveis sociodemográficas levantadas foram o gênero, a idade, a 

escolaridade, o estado civil, a situação profissional do entrevistado, a classificação 

socioeconômica da família (critério CCEB, anexo 1) e hábitos de mídia. A partir delas, 

foi realizada uma análise de correspondência múltipla30 e avaliada a sua significância 

como variáveis explicativas para a Favorabilidade Ambiental do Consumidor (FAC). 

 

As questões sobre as variáveis sociodemográficas concentram-se na primeira 

parte do questionário de pesquisa (anexo 2). 

 

 
  

                                                 

 

30 Técnica exploratória multivariada dos dados que tem como objetivo o estudo de diversas variáveis, 

cujo resultado é uma representação gráfica simplificada dos dados. 
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Variáveis 

sociodemográficas31 

Mensuração Escalas utilizadas 

Gênero Escala nominal 1. Masculino 2. Feminino 

Faixa Etária Escala-razão Anos completos 

Escolaridade Escala nominal 1. Analfabeto/primeiro grau incompleto 

2. Primeiro grau completo/Segundo grau incompleto 

3. Segundo grau completo/superior incompleto 

4. Superior completo 

Classe Econômica Escala nominal 1. Classe A1: acima de 41 pontos 

2. Classe A2: de 35 a 40 pontos 

3. Classe B1: de 29 a 34 pontos 

4. Classe B2: de 23 a 28 pontos 

5. Classe C1: de 18 a 22 

pontos 

6. Classe C2: de 14 a 17 

pontos 

7. Classe D: de 8 a 13 pontos 

8. Classe E: até 7 pontos 

Situação profissional Escala nominal 1. Desempregado 

2. Estudante sem renda 

3. Estudante com renda 

4. Do lar 

5. Assalariado com carteira assinada 

6. Assalariado sem carteira 

assinada 

7. Profissional liberal 

8. Aposentado 

9. Outra situação 

Estado civil Escala nominal 1. Solteiro 

2. Casado (a) (civil e religioso) 

3. Casado (a) (só civil) 

4. Casado (a) (só religioso) 

5. União consensual / concubinato 

6. Separado (a) não 

judicialmente 

7. Separado (a) judicialmente 

8. Divorciado (a) 

Hábitos de Mídia e 

Leitura 

Escala nominal 1. Tem o hábito             2. Não tem o hábito             3. Às vezes 

Quadro 8 - Variáveis sociodemográficas e escalas utilizadas 
Fonte: Elaboração Própria 

 

                                                 

 

31 Para simplificação do texto, as variáveis de hábitos foram consideradas na seção junto com as demais 

sociodemográficas 
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3.4.2. Variáveis psicográficas  

 Além das variáveis sociodemográficas, definiram-se 21 constructos 

psicográficos (quadro 9), extraídos de estudos citados nesta tese, para explicar a 

Favorabilidade Ambiental do Consumidor (FAC). Em relação às escalas utilizadas para 

cada variável, só foram utilizadas nesta seção dimensões previstas por algum estudo 

citado anteriormente.  

 

Variáveis Explicativas Natureza Fonte 

(a.) 
Importância de ser Favorável 
Ambientalmente 

ImpFA 

Atitudinais 

Laroche et al., 2001 
(b.) 

Inconveniência de ser 
Favorável Ambientalmente 

IncFA 

(c.) 
Consciência da Gravidade dos 
problemas ambientais  

CGPA 

(d.) 
Responsabilidade das 
Empresas  

RE 

(e.) Comprometimento Ambiental CAmb 

Romeiro, 2006 

(f.) 
Transferência de 
Responsabilidade para 
Empresas  

TRE 

(g.) 
Transferência de 
Responsabilidade para 
Governo 

TRG 

(h.) 
Conhecimento do Conceito de 
Consumidor Favorável ao 
Ambiente 

CCFA 

Cognitivas (i.) 
Conhecimento Geral 
Ambiental  

CGA Laroche et al., 2001 e Romeiro, 2006 

(j.) Consciência Ambiental  CA Stern, 1999 

(k.) Interesse Ambiental  IA Mohr et al., 1998 

(l.) Valores Individuais  VI 

Valores Laroche et al., 2001 
(m.) Valores Coletivos VC 

(n.) Valores de Diversão VD 

(o.) Valores de Segurança VS 

(p.) 
Ceticismo diante dos Apelos 
Ambientais  

CAA 

Confiança 

Mohr et al., 1998 
(q.) 

Ceticismo diante da 
Comunicação de Marketing  

CCM 

(r.) 
Confiança no Informante fonte 
fabricantes 

CI_fab 

Romeiro, 2006 
 (s.) 

Confiança no Informante fonte 
governos 

CI_gov 

(t.) 
Confiança no Informante fonte 
universidades 

CI_univ 

(u.) 
Confiança no Informante fonte 
ONGs 

CI_ong 
 

Quadro 9 - Variáveis atitudinais, cognitivos, de valores e de confiança ligados à FAC 
Fonte: Elaboração Própria 
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Variáveis atitudinais  

(a.) Importância de ser Favorável ao Ambiente (ImpFA) 

 A Importância de ser Favorável ao Ambiente, junto com Gravidade do Problema 

Ambiental, a Responsabilidade das Empresas e a Inconveniência de ser 

Ambientalmente Amigável, correspondem às quatro dimensões atitudinais sugeridas por 

Laroche et al. (2001). Ressalta-se sobre essa variável, o fato do CFA estar cada vez 

mais presente na sociedade, influenciando pessoas ao seu redor e transformando a rotina 

de compra em um ato de cidadania. Atitudes que reforcem esse comportamento são 

identificadas em alguns pensamentos sobre reciclagem, identificados no quadro 10. 

 

Itens de mensuração Base Teórica Escala utilizada Critério de 
Classificação 

• A reciclagem reduzirá a poluição 
(16.10) 

LAROCHE et al. 
(2001), integral 

Escala intervalar 
de cinco pontos, 
onde 1. Discorda 
Totalmente e 5. 
Concorda 
Totalmente  

Respostas 4. 
(concorda 

parcialmente) ou 5. 
(concorda 

totalmente) para 
todas as questões 

• A reciclagem é importante para 
economizar recursos naturais 
(16.2.) 

• A reciclagem preservará terrenos 
que seriam utilizados como 
depósitos de lixo (16.11.) 

Quadro 10 - Itens de mensuração para variável Importância de ser Favorável ao Ambiente (ImpFA) 
Fonte: LAROCHE et al. (2001) 

 

(b.) Inconveniência de ser Favorável ao Ambiente (IncFA) 

Uma das possíveis causas da discrepância entre intenções e ações é a  

conveniência social, ou seja, apesar dos respondentes darem respostas socialmente 

aceitáveis, devido ao esforço extra derivado desse pensamento, ou mesmo por não 

entenderem que sua participação é significativa para o problema, ela não se concretiza 

(MALHOTRA, 2006). Ser favorável ao ambiente muitas vezes exige esforço extra, e 

nem todos os consumidores estão dispostos a alterar a sua rotina ou a investir tempo e 

dinheiro para mudar hábitos, mesmo que, muitas vezes, se autodenominem verdes 

(MAINERI et al., 1997). Laroche et al. (2001) cita duas escalas que foram utilizadas 

nesta tese para se definir esse constructo (quadro 11). 
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Itens de mensuração Base Teórica Escala utilizada 
Critério de 

Classificação 

• Separar o lixo reciclável 
dá muito trabalho (16.1) 

LAROCHE et al. 
(2001), adaptada. 

Escala intervalar de 
cinco pontos, onde 1. 
Discorda Totalmente e 

5. Concorda 
Totalmente 

Respostas 4. (concorda 
parcialmente) ou 5. 

(concorda totalmente) 
para todas as questões 

• Não vale a pena o 
esforço para tentar 
controlar a poluição 
(16.5) 

Quadro 11 - Itens de mensuração para variável Inconveniência de ser Favorável ao Ambiente (IncFA) 
Fonte: Adaptado de LAROCHE et al. (2001) 

 

(c.) Consciência da Gravidade dos Problemas Ambientais (CGPA) 

Nesse constructo é avaliado o grau de preocupação do consumidor entrevistado 

em relação à gravidade dos problemas ambientais que o rodeiam (quadro 12). 

 

Itens de mensuração Base Teórica 
Escala 

utilizada 
Critério de 

Classificação 

• Em nosso país, temos tanta energia elétrica que não 
precisamos nos preocupar em economizá-la (16.6.) 

LAROCHE et 
al. (2001), 
integral. 

Escala 
intervalar de 
cinco pontos, 

onde 1. 
Discorda 

Totalmente e 
5. Concorda 
Totalmente 

Escala 
invertida. 

Respostas 2. 
(discorda 

parcialmente) 
ou 1. (discorda 

totalmente) 
para todas as 

questões 

• Como vivemos em um país muito grande, qualquer 
tipo de poluição que causamos se dispersa facilmente 
e, portanto, essa questão não me preocupa (16.7.) 

• Com tanta água disponível, não entendo por que as 
pessoas se preocupam com torneiras pingando ou 
banheiros com descargas vazando (16.8.) 

• Nosso país tem tantos recursos florestais que não 
existe necessidade de se fazer reciclagem de papel 
(16.9.) 

Quadro 12 - Itens de mensuração para variável Consciência da Gravidade dos Problemas Ambientais 
(CGPA) 
Fonte: LAROCHE et al. (2001) 
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(d.) Responsabilidade das Empresas (RE) 

Essa variável surge da pressão existente na sociedade para que as empresas 

exerçam uma maior responsabilidade socioambiental (MOHR e WEBB, 2005; 

BHATTACHARYA e SEN, 2004; ELLEN et al., 2006; BROWN e DACIN, 1997), e, 

dessa forma, realizem maiores investimentos para este tipo de ações (quadro 13). 

 

Itens de mensuração Base teórica Escala utilizada 
Critério de 

Classificação 

• Grandes empresas estão agindo de forma 
responsável em relação ao meio ambiente 
(16.3.) LAROCHE et al. 

(2001), adaptada. 

Escala intervalar de 
cinco pontos, onde 

1. Discorda 
Totalmente e 5. 

Concorda 
Totalmente 

Respostas 4. 
(concorda 

parcialmente) 
ou 5. (concorda 

totalmente) 
para todas as 

questões 

• As empresas em geral adotam práticas 
efetivas de combate à poluição (16.4.) 

Quadro 13 - Itens de mensuração para variável Responsabilidade das Empresas (RE) 
Fonte: Adaptado de LAROCHE et al. (2001) 

 

 

(e.) Comprometimento Ambiental (CAmb) 

Além das variáveis de Laroche et al. (2001), utilizaremos uma nesta tese 

denominada Comprometimento Ambiental (CAmb), na qual se avalia o 

comprometimento assumido pelo consumidor com a compra de produtos que causam 

o menor impacto ao meio ambiente (quadro 14). 

 

Itens de mensuração (questão 
13.) 

Base teórica Escala utilizada 
Critério de 

Classificação 

• Qual o seu 
comprometimento com a 
compra de produtos que 
causam o mínimo impacto 
ao meio ambiente? 

ROMEIRO (2006), 
integral. 

Escala intervalar de 
cinco pontos, onde 1. 

Nada Comprometido e 
5. Totalmente 
Comprometido 

Respostas 4. (concorda 
parcialmente) ou 5. 

(concorda totalmente) 
para esta questão 

Quadro 14 - Itens de mensuração para variável Comprometimento Ambiental (CAmb) 
Fonte: ROMEIRO (2006) 
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(f.) Transferência de Responsabilidade para Empresas (TRE) e (g.) Transferência de 

Responsabilidade para Governo (TRG) 

 Neste item, identifica-se, por meio da razão entre a responsabilidade sobre a 

preservação ambiental assumida pelo consumidor e a atribuída para outras entidades, 

como o governo e as empresas, o grau de transferência da mesma conforme quadro 15. 

 

Variável Itens de mensuração 
Base 

Teórica 
Escala utilizada 

Critério de 
Classificação 

(6).  

Transferência de 
responsabilidade para 

empresas (TRE) 

Responsabilidade do 
consumidor perante a 
preservação ambiental 
(18.3.) 

ROMEIRO 
(2006), 
integral 

 

Escala intervalar 
de cinco pontos, 
onde 1. significa 

Nenhuma 
Responsabilidade e 

5. Máxima 
Responsabilidade 

Transferência: Razão 
entre a pontuação 

declarada pelo 
consumidor e a 

pontuação para a 
empresa. Se TRE<1 

significa transferência 
de responsabilidade 

para as empresas 

Responsabilidade da 
empresa perante a 
preservação ambiental 
(18.2.) 

(7). Transferência de 
responsabilidade para 

o governo (TRG) 

Responsabilidade do 
consumidor perante a 
preservação ambiental 
(18.3.) 

Transferência: Razão 
entre a pontuação 

declarada pelo 
consumidor e a 

pontuação para o 
governo. Se TRG<1 

significa transferência 
de responsabilidade 

para o governo 

Responsabilidade do 
governo perante a 
preservação ambiental 
(18.1.) 

Quadro 15 - Itens de mensuração para variável Transferência de Responsabilidade 
Fonte: ROMEIRO (2006) 
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Variáveis cognitivas 

Influenciado pela disponibilidade de tempo e pelo ânimo do consumidor, o 

envolvimento relaciona-se diretamente com as motivações assumidas no processo, 

sejam de caráter pessoal, situacional ou relacionadas ao produto em si (ENGEL et al., 

2004). Havendo grande envolvimento (seção 2.2.1.3.), o processo tende a ser mais 

complexo (Solução de Problema Extenso). Ao contrário, quando há um menor 

envolvimento com a compra, o processo se torna mais simples (Solução de Problema 

Limitado) (BENETT e KASARJIAN, 1975; ENGEL et al., 2004). Buscar entender o 

envolvimento do consumidor estudado com questões ambientais é fundamental para se 

entender como ele percebe esses movimentos e se posiciona perante eles. Um 

consumidor bem informado entende rapidamente as mensagens recebidas e elabora 

respostas mais consistentes, além de estar mais atento a elas. 

 

(h.) Conhecimento do Conceito de Consumidor Favorável ao Ambiente (CCFA)32  

Uma das formas de se mensurar envolvimento é por meio do seu conhecimento 

sobre a causa. No constructo Conhecimento do Conceito de Consumidor Favorável ao 

Ambiente (CCFA), a partir de uma variável de escala nominal, categorizou-se o 

consumidor verde por meio de seis categorias, as quais foram vinculadas a um nível de 

consumo verde de acordo com interpretação de Romeiro (2006) (quadro 16). 

 

(i.) Conhecimento Geral Ambiental (CGA) 

Da mesma forma do constructo anterior, a variável Conhecimento Geral 

Ambiental (CGA) avalia, com base na identificação de selos ambientais populares, a 

familiaridade do consumidor, mensurada por meio de escala intervalar de três níveis, 

conforme quadro 17. 

 

                                                 

 

32 Como para esta tese não se faz distinção entre Consumidor Favorável Ambientalmente (CFA) e 

Consumidor Verde, utilizou-se no questionário a segunda nomenclatura a fim de facilitar o entendimento 

do entrevistado. 
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Itens de mensuração (questão 15.) 

Categoria de 
comportamento de 

consumo favorável ao 
ambiente vinculada 

Base 
Teórica 

Critério de 
Classificação 

1. Consumidores que não tem muito que 
fazer e, então, ocupam-se com causas da 
natureza 

Não explicitação a um 
comportamento de 
consumo diferente 

ROMEIRO 
(2006), 
integral 

 

Considerou-se 
para essa 
variável o 

significado de 
consumidor 

verde associado 
de um esforço 
de consumo 

ambientalmente 
mais favorável, 
no caso, para os 

entrevistados 
que 

responderam a 
questão com os 
itens 4., 5. ou 6. 

2. Consumidores que fazem passeios 
ecológicos curtem a natureza Explicitação a um 

comportamento que não 
implica doação de tempo e 

esforço pessoal 
3. São consumidores com posses e renda 
mais alta que sonham com um mundo 
melhor 

4. São consumidores que tem como hábito 
consumir apenas produtos naturais 

Explicitação de um 
comportamento com 

esforço pessoal 

5. São consumidores que somente 
compram produtos após avaliar se eles 
causam mínimo impacto ao meio 
ambiente 

Explicitação de um 
comportamento de 

consumo favorável ao 
ambiente com esforço 
pessoal e sacrifício do 

consumo 

6. São consumidores dispostos a comprar 
produtos menos eficientes, ou pagar mais 
por produtos desde que causem menor 
impacto ao meio ambiente 

Quadro 16 - Itens de mensuração para variável Conhecimento do Conceito de Consumidor Favorável ao 
Ambiente (CCFA) 
Fonte: ROMEIRO (2006) 

 

 

Itens de 
Mensuração 
(questão 14.) 

Base 
teórica 

Escala utilizada 
Critério de 

Classificação 

Declaração 
sobre o 

significado de 
três selos 

verdes (Selo 
Procel de 

Economia de 
Energia, 

Certificação 
Florestal FSC, 
Reciclagem 
para Coleta 
Seletiva) 

Adaptada de 
LAROCHE 
et al. (2001) 

e 
ROMEIRO 

(2006) 

Atribuição de nota a partir da avaliação do 
conteúdo manifestado sobre o significado do selo 
ambiental apresentado  

• Não lembra - Declaração espontânea 
 

• Não sabe - Desconhecimento ou apresentação 
de conteúdo totalmente impreciso. 

 

• Sabe - A maior parte das informações 
fornecidas pelos respondentes estava correta, 
sendo que as imprecisas não eram essenciais 
para o problema discutido. 

 

Pelo menos duas 
respostas Sabe. 

para as três 
figuras 

apresentadas 

Quadro 17 - Itens de mensuração para variável Conhecimento Geral Ambiental (CGA) 
Fonte: Adaptado de LAROCHE et al. (2001) e ROMEIRO (2006) 
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(j.) Consciência Ambiental (CA) 

A Consciência Ambiental (CA) reflete a preocupação que o consumidor possui 

em relação aos problemas ambientais que o rodeiam. Essa consciência, fez com que 

parte dos consumidores, mesmo com a possibilidade de maior conforto material, 

percebesse que suas vidas não estavam melhores do que as de seus pares anos atrás 

(OTTMAN, 1994). Para a determinação desse constructo, utilizou-se três conjuntos de 

questões para as quais foram perguntadas as opiniões do entrevistado a partir de uma 

escala intervalar de cinco pontos, sendo 1. Não será um problema sério, e 5. Será um 

problema muito sério (quadro 18). 

 

Itens de mensuração 
Base 

teórica 
Escala utilizada 

Critério de 
Classificação 

Você acha que as mudanças climáticas apresentarão 
que grau de problema para você e sua família? 
(21.1.) 

STERN 
(1999), 
integral 

Escala intervalar 
de cinco pontos, 
onde 1. Significa 
que Não será um 
problema sério e 
5. que Será um 
problema muito 

sério 

Respostas 4. ou 
5. para todas as 

questões 

E para o seu país como um todo? (21.1.1.) 

E para outras espécies de plantas e animais? 
(21.1.2.) 

Refletindo sobre o problema do desaparecimento 
das florestas tropicais, qual grau de problema você 
acha que isso será para você e sua família? (21.2.) 

E para o seu país como um todo? (21.2.1.) 

E para outras espécies de plantas e animais? 
(21.2.2.) 

Refletindo sobre o problema das substâncias 
tóxicas no ar, água e solo, qual grau de problema 
você acha que isso será para você e sua família? 
(21.3.) 

E para o seu país como um todo? (21.3.1.) 

E para outras espécies de plantas e animais? 
(21.3.2.) 

Quadro 18 - Itens de mensuração para variável Consciência Ambiental (CA) 
Fonte: STERN (1999) 

 

(k.) Interesse Ambiental (IA) 

 A variável Interesse Ambiental (IA) trata do interesse do entrevistado pela 

natureza, com uma mensuração expressa por questões ligadas ao tema. Para esta tese, o 

IA foi medido a partir de 4 questões relacionadas ao lixo das famílias (quadro 19). 
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Itens de mensuração Base Teórica Escala utilizada 
Critério de 

Classificação 

Grau de preocupação com a questão lixo (22.1.) 

MOHR et al. 
(1998), 

adaptada 

Escala intervalar de 
cinco pontos, onde 1 
significa o mínimo 

interesse ambiental, e 
5 o máximo. 

Respostas 4. ou 5. 
para todas as 

questões 

Importância para a sociedade sobre a questão do 
lixo (22.2.) 

O seu grau de interesse sobre essa questão do 
lixo (22.3.) 

Quadro 19 - Itens de mensuração para variável Interesse Ambiental (IA) 
Fonte: Adaptado de MOHR et al. (1998) 

 

Variáveis de valores  

Os valores ajudam a priorizar as metas que um indivíduo tem para si. Para 

LAROCHE et al. (2001) existem 4 valores com significativa influência no 

comportamento dos indivíduos: individualistas, mostram quanto uma pessoa é centrada 

em si mesma; coletivos, envolvendo a cooperação, ajuda e consideração dos objetivos 

de um grupo sobre os interesses individuais; diversão e entretenimento, para os quais 

que consideram importante desfrutar a vida, gostam de interagir com a natureza e, 

portanto, preocupam-se em protegê-la; e segurança (quadro 20).  

 

Constructos Itens de mensuração 
Base 

Teórica 
Escala utilizada 

Critério de 
Classificação 

(l.) Valores 
Individuais 

(VI) 

Amor próprio (17.1.) 

LAROCHE 
et al. (2001), 

integral. 

Escala intervalar 
de cinco pontos, 
onde 1 significa 

NENHUMA 
IMPORTÂNCIA 

e 5 MUITO 
IMPORTANTE 

Pelo menos duas 
das três respostas 
4. ou 5.  

Realização Pessoal (17.2.) 

Independência (17.3.) 

(m.) Valores 
Coletivos (VC) 

Tolerância (17.4.) 

Pelo menos três 
das quatro 
respostas 4. ou 5. 

Ser prestativo, trabalhar para o 
bem dos outros (17.6.) 

Ser afetuoso (17.7.) 

Relacionamento amigável com 
outras pessoas (17.8.) 

(n.) Valores de 
Diversão (VD) 

Alegria, despreocupação, 
felicidade (17.9.) 

Respostas 4. ou 5. 

(o.) Valores de 
Segurança 

(VS) 
Sentir-se seguro (17.5.) Respostas 4. ou 5. 

Quadro 20 - Itens de mensuração para as variáveis de Valores  
Fonte: LAROCHE et al. (2001) 
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Variáveis de confiança 

Apesar de serem de origem atitudinais e cognitivas, destacou-se esse bloco de 

variáveis pela sua influência para o modelo proposto. Conforme citado, o ceticismo 

diante dos apelos ambientais prejudica a concretização das intenções de compra, e 

muitas vezes decorrem da falta de credibilidade do consumidor perante a mensagem 

recebida ou da imprecisão das informações, potencializado pelo sacrifício extra 

imposto. Baseando-se no estudo de Mohr et al. (1998), esse constructo foi dividido em 

dois: (a.) Ceticismo perante Apelos Ambientais (CAA) e (b.) Ceticismo perante a 

Comunicação de Marketing (CCM), ambos mensurados em escala intervalar de cinco 

pontos (quadro 21).  

 

Constructo Itens de mensuração Base 
Teórica 

Escala 
utilizada 

Critério de 
Classificação 

(p.) Ceticismo 
diante dos 

Apelos 
Ambientais 

(CAA) 

- A maior parte dos apelos 
ambientais nos rótulos das 
embalagens ou nas propagandas é 
falso. (20.1.) 

MOHR et al. 
(1998), 
integral. 

Escala 
intervalar de 
cinco pontos, 

onde 1 
Discorda 

Totalmente e 
5 Concorda 
Totalmente 

Respostas 4. 
(concorda 

parcialmente) 
ou 5. (concorda 
totalmente) para 

todas as 
questões 

- Como os apelos ambientais são 
exagerados, seria melhor para os 
consumidores se eles fossem 
eliminados dos rótulos das 
embalagens ou das propagandas. 
(20.2.) 

- A maior parte dos apelos 
ambientais nos rótulos das 
embalagens ou nas propagandas tem 
por objetivo enganar ao invés de 
informar o consumidor. (20.3.) 

- Não acredito na maior parte dos 
apelos ambientais nos rótulos de 
embalagens ou nas propagandas. 
(20.4.) 

(q.) Ceticismo 
diante da 

Comunicação de 
Marketing 

(CCM) 

A maior parte das propagandas faz 
apelos falsos (12.1.) Respostas 4. 

(concorda 
parcialmente) 

ou 5. (concorda 
totalmente) para 

todas as 
questões 

Se a maior parte das propagandas 
fosse eliminada, seria muito melhor 
para os consumidores (12.2.) 

A maior parte das propagandas tem 
por objetivo enganar ao invés de 
informar (12.3.) 

Quadro 21 - Itens de mensuração para as variáveis Ceticismo diante dos Apelos Ambientais (CAA) e 
Ceticismo diante da Comunicação de Marketing (CCM) 
Fonte: MOHR et al. (1998) 
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Apresentadas por Osterhus (1997) e utilizadas por Romeiro (2006), as variáveis 

de Confiança no Informante apontam o nível de confiança do consumidor em diferentes 

fontes da informação, nesta tese, fabricantes (CI_fab), governos (CI_gov), 

universidades (CI_univ) e organizações não-governamentais (CI_ong) (quadro 22). 

 

Questões sobre a 
Confiança no 
Informante 

Itens de mensuração 
Base 

Teórica 
Escala 

utilizada 
Critério de 

Classificação 

(r.) Fonte fabricantes 
(CI_fab) 

 

(s.) Fonte órgãos 
públicos (CI_gov) 

 

(t.) Fonte 
universidades 
(CI_univ) 

 

(u.) Fonte ONGs 
(CI_ong) 

Os ingredientes utilizados na 
composição do produto não provocam 
qualquer dano à saúde humana (23.1.) 

ROMEIRO 
(2006), 
integral. 

Escala 
intervalar 
de cinco 
pontos, 
onde 1 

Nenhuma 
Confiança 
e 5 Total 
Confiança 

Respostas 4. 
(concorda 

parcialmente) 
ou 5. 

(concorda 
totalmente) 

para todas as 
questões 

O fabricante controla todo o processo 
de fabricação de forma a não 
prejudicar o meio ambiente. (23.2.) 

Os consumidores devem comprar 
refrigerantes em garrafas de vidro ao 
invés de plástico para proteger o meio 
ambiente. (23.3.) 

Quadro 22 - Itens de mensuração para as variáveis Confiança no Informante (CI) 
Fonte: ROMEIRO (2006) 

 

Identificadas as 21 principais variáveis psicográficas relacionadas com a FAC, 

todas foram consideradas no questionário (anexo 2), para que, a partir delas, com o 

auxílio de regressão linear múltipla, sejam identificadas as principais variáveis 

explicativas para a Favorabilidade Ambiental do Consumidor (FAC). 

 

3.5. Ferramentas de Marketing Ambiental  

Para essa seção, a partir de lista pré-selecionada com as principais ferramentas 

de Marketing Ambiental (quadro 23), analisaram-se, as três mais importantes 

consideradas pelo consumidor entrevistado. 
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Ferramentas de Marketing Ambiental (questão 26.) Base Teórica 

(i.) Propagandas sobre a Preocupação da Empresa com a Questão Ambiental 

Elaboração própria, 
baseada em WISER e 
PICKLES (1997) 

 

 

(ii.) Propagandas sobre Diferenciais Ecológicos de um produto  

(iii.) Número de Certificações e Rótulos Ambientais  

(iv.) Notícias sobre o Comprometimento Ambiental da Empresa 

(v.) Notícias sobre o Impacto Ambiental do Produto  

(vi.) Informações sobre Impacto Ambiental contidas nos rótulos do produto 

(vii.) Declarações espontâneas sobre o Comprometimento Ambiental da Empresa 

(viii.) Declarações espontâneas sobre o Impacto Ambiental do Produto  

Quadro 23 - Principais ferramentas de Marketing Ambiental  
Fonte: Adaptado de WISER e PICKLES (1997) 

 

 No próximo capítulo, são analisadas as ferramentas mais influentes para os 

CFAs e CNFAs.  

 

3.6. Questionário aplicado aos Consumidores 

 Elaborar um modelo teórico para se identificar as variáveis explicativas da FAC, 

pela complexidade e abrangência do tema, pode envolver inúmeras variáveis, o que 

tornaria esta tese inviável em termos de custo e tempo. Nesta etapa do estudo 

utilizaram-se questionários estruturados preenchidos com o auxílio do autor e de três 

entrevistadores contratados para esse fim. Como defesa dessa opção encontra-se na 

literatura que a presença do entrevistador além de reduzir a quantidade de respostas 

“não sei” e “sem resposta”, reduz erros de interpretação das questões por parte dos 

entrevistados.  

 Um ponto que mereceu uma atenção especial na coleta de dados, foi a 

possibilidade de ocorrer a conveniência social, ou seja, dos entrevistados darem 

respostas socialmente aceitáveis, agravadas pela presença de um entrevistador no 

momento da pesquisa (MALHOTRA, 2006). Para se obter subsídios para a 

identificação de comportamentos mais expressivos, esta tese utilizou-se, além de pré-

testes com a amostra escolhida, escalas Likert, as quais, por não serem binárias, mesmo 

em situações de desconforto, oferecem outras opções de resposta mediante uma escala 

de concordância previamente definida.   
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 Neste estudo foram realizadas entrevistas apenas pessoalmente em domicílios 

escolhidos aleatoriamente em cada estrato (amostragem probabilística estratificada). 

Essa abordagem amplia as possibilidades de pesquisa: maior complexidade das 

questões, utilização de cartões de estímulo, maior tempo de aplicação e a possibilidade 

do entrevistador observar expressões não-verbais do entrevistado. Sobre a técnica em si, 

foram utilizados estímulos físicos conforme se mostraram necessários em pesquisa-

piloto, e as unidades de pesquisa foram constituídas apenas de consumidores maiores de 

dezoito anos, de ambos os gêneros, sem distinção racial ou de classe social. 

 Na confecção dos cartões de estímulo utilizados, respeitaram-se os critérios e 

simplicidade e da proporcionalidade entre os pontos de escala e os intervalos nomeados. 

A escala Likert de cinco pontos foi amplamente utilizada atendendo à sugestão de Hair 

et al (2005) de considerar um número de categorias compatível com o nível de instrução 

dos respondentes. 

 O instrumento gerado foi submetido a pré-teste em uma amostra de 5 

consumidores, o qual propiciou a revisão de redação de algumas questões. Em relação 

às escalas, foram submetidas a testes de consistência interna (confiabilidade) descritos 

na seção 4.2.. Vale reforçar que as escalas utilizadas foram extraídas de estudos citados 

no decorrer desta tese. 

   

3.7. Técnica de análise dos resultados 

Com base nos objetivos do estudo, buscou-se identificar, a partir dos dados 

coletados, características comuns nos CFAs e diferentes categorias ambientais de 

consumidores (Marrom, Verde Claro, Verde e Verde Escuro) por meio de Análise de 

Correspondência Múltipla (ACM). A ACM envolve a análise de um conjunto de mais 

de duas variáveis categóricas. Problemas deste tipo são bastante comuns em diversas 

áreas do conhecimento, sendo bastante frequentes no caso de pesquisas de opinião, por 

meio de questionários. A ACM é uma técnica exploratória multivariada dos dados que 

tem como objetivo o estudo de diversas variáveis, cujo resultado é uma representação 

gráfica simplificada dos dados. Na análise deste gráfico é possível identificar padrões de 

associações existentes entre as variáveis em estudo, ou seja, quanto mais próximas duas 

variáveis estiverem, maior o grau de associação existente entre elas (PEREIRA, 2001). 



 

101 

Para a identificação das ferramentas de Marketing Ambiental mais influentes no 

comportamento do CFA e categorias de consumo, utilizou-se a técnica Chi-quadrado. 

Para o objetivo principal da tese, no caso, identificar as variáveis explicativas 

(sociodemográficas, atitudinais, cognitivas, de valores e de confiança) para a 

Favorabilidade Ambiental do Consumidor (FAC), utilizou-se a regressão multivariada 

linear, comum em problemas onde a resposta assume valores métricos.  

A regressão pode ser definida como sendo o estabelecimento de uma relação 

funcional entre duas ou mais variáveis envolvidas para a descrição de um fenômeno. As 

premissas para a aplicação da regressão linear múltipla referem-se à suficiência do 

tamanho da amostra, à muticolinearidade tolerável das variáveis independentes e a 

normalidade dos resíduos (HAIR et al., 2005). A regressão linear múltipla é um método 

de associação de uma variável dependente a várias variáveis independentes.  

Para evitar o problema de colinearidade, a matriz de correlações entre as 

variáveis independentes foi analisada. Como regra geral, se a correlação entre duas 

variáveis for superior a 0,70, pode haver problemas de colinearidade. Esta regra, no 

entanto, é ineficiente quando combinações de variáveis independentes apresentam 

correlação. Uma alternativa então seria analisar a correlação entre cada variável 

independente e todas as possíveis combinações entre as demais variáveis independentes.  

Olhando para o coeficiente de correlação R2, o problema da colinearidade 

também pode ser identificado quando este coeficiente é alto e no entanto, todos os 

coeficientes de regressão são estatisticamente insignificantes.  Para eliminar o problema 

da colinearidade, algumas variáveis independentes podem ser removidas após análise 

das correlações. Outros problemas podem comprometer a regressão múltipla como 

hetereocedasticidade (variância do erro constante) e autocorrelação (correlação serial 

entre os erros). Uma observação importante da análise de regressão múltipla é que a 

existência de correlação entre uma variável independente e um conjunto de variáveis 

independentes não significa uma relação de causalidade, mas apenas uma relação 

estatística. 

 A seguir é apresentada a análise dos resultados. Dentro do possível, os 

resultados obtidos são comparados com os encontrados em outros estudos citados nesta 

tese. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Este capítulo expõe os resultados, segundo os objetivos da tese, em sete seções. 

A primeira apresenta o perfil sociodemográfico e de mídia da amostra. Na segunda 

seção, analisou-se por meio de testes estatísticos a qualidade do questionário. Das 

características comuns sociodemográficas presentes no Consumidor Favorável ao 

Ambiente (CFA), trata a terceira e quarta seções. A quinta seção contemplou a o perfil 

psicográfico da amostra, e na seguinte, foram identificadas as ferramentas de Marketing 

Ambiental mais influentes para o comportamento do CFA. Na sétima e última seção, 

verificou-se o principal objetivo da tese, no caso, a identificação de variáveis 

explicativas (sociodemográficas, atitudinais, cognitivas, de valores e de confiança) para 

a Favorabilidade Ambiental do Consumidor (FAC). 

A análise de dados foi realizada com o auxílio do software estatístico SAS 9.2. 

 

4.1. Perfil da Amostra 

A coleta dos dados foi realizada entre 7 e 30 de abril de 2010 na cidade de São 

Carlos, São Paulo.  De um total de 235 entrevistas, foram efetivadas 194, o que 

propiciou uma análise estatística dos dados com um erro de 7,0% e um intervalo de 

confiança de 95%. 

 Na tabela 4 encontra-se o perfil sociodemográfico da amostra. 
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Tabela 4 - Perfil sociodemográfico da amostra 

Variável                                                  Resposta Total % 

Gênero  Masculino 89 45,9% 

  Feminino 105 54,1% 

Escolaridade Analfabeto/Primeiro Grau Incompleto 40 20,6% 

  Primeiro Grau Completo / Segundo grau incompleto 49 25,3% 

  Segundo Grau Completo / Superior Incompleto 75 38,7% 

  Superior Completo 30 15,5% 

Classe Econômica - Critério Brasil A1 /A2 12 6,2% 

  B1/B2 108 55,7% 

  C1/C2 70 36,1% 

  D/E 4 2,1% 

Estado Civil Solteiro(a) 47 24,2% 

  Casado(a) (Civil e/ou Religioso) ou União Estável 119 61,3% 

  Separado(a) ou Divorciado(a) 12 6,2% 

  Viúvo(a) 16 8,2% 

Faixa Etária De 18 a 30 anos 44 22,7% 

  De 31 a 40 anos 38 19,6% 

  De 41 a 50 anos 44 22,7% 

  De 51 a 60 anos 26 13,4% 

  Acima de 61 anos 42 21,6% 

Situação profissional Desempregado(a) 7 3,6% 

  Estudante 8 4,1% 

  Do lar 35 18,0% 

  Assalariado(a) 89 45,9% 

  Profissional Liberal 17 8,8% 

  Aposentado(a) 31 16,0% 

  Outros 7 3,6% 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Entre os responsáveis pelas compras, a maioria é composta por mulheres (54%), 

com pelo menos segundo grau completo (54%), pertencentes às classes econômicas B e 

C (92%), casados ou em união estável (61%) e com assalariados ou profissionais 

liberais (54%). Não há um predomínio de faixa etária, com estratos relativamente 

similares.   

Sobre a frequência de utilização dos entrevistados em relação às principais 

mídias, nota-se que o meio televisivo é o mais utilizado, com apenas 5,2% declarando-

se não ter esse hábito. Para os demais meios, revistas, jornais e rádio, nenhum se destaca 
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entre si, com uma taxa de não-utilização na amostra estudada variando entre 40 e 43% 

(tabela 5). 

 

Tabela 5 - Perfil sociodemográfico da amostra - Hábitos de mídia  

Hábito perante mídias selecionadas Sim Não Às vezes 

leitores de revistas 34,5% 40,7% 24,7% 

leitores de jornais 29,4% 42,8% 27,8% 

telespectadores 75,3% 5,2% 19,6% 

ouvintes de rádio 34,5% 40,7% 24,7% 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

4.2. Análise da Qualidade dos Dados 

Para avaliar a consistência interna das escalas, utilizou-se o Alpha de Cronbach, 

método mais utilizado para estimar a confiabilidade de mensuração. Ele mostra a 

proporção da variabilidade nas respostas obtida devido às diferenças conceituais dos 

entrevistados, e não devido a interpretações do instrumento. Não há normas que 

estabeleçam valores de referência para os coeficientes, porém consideram-se 

questionários com alta confiabilidade interna aqueles com valores acima de 0,75 (HAIR 

et al., 2005). Como o Alpha de Cronbach padronizado para todas as variáveis foi 

superior a este limite (tabela 6), pode-se considerar o questionário, a partir deste teste, 

dentro de uma qualidade satisfatória. 
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Tabela 6 - Coeficientes Alpha de Cronbach  

Constructos  Alpha de Cronbach 
Padronizado 

Influência do Aspecto Ambiental na Decisão de Compra  0,788 

Disposição a Pagamento Adicional por Consumo Favorável ao Ambiente 0,785 

Importância de ser Favorável ao Ambiente 0,788 

Inconveniência de ser Favorável ao Ambiente 0,792 

Consciência da Gravidade dos problemas ambientais 0,792 

Responsabilidade das Empresas 0,787 

Comprometimento Ambiental 0,784 

Transferência de responsabilidade para empresas 0,783 

Transferência de responsabilidade para governo 0,784 

Conhecimento do Conceito de Consumidor Favorável ao Ambiente 0,789 

Conhecimento Geral Ambiental 0,789 

Consciência Ambiental 0,783 

Interesse Ambiental 0,783 

Valores Individuais 0,785 

Valores Coletivos 0,784 

Valores de Diversão 0,787 

Valores de Segurança 0,785 

Ceticismo diante dos Apelos Ambientais 0,790 

Ceticismo diante da Comunicação de Marketing 0,789 

Confiança no Informante fonte fabricante 0,784 

Confiança no Informante fonte governo 0,784 

Confiança no Informante fonte universidades 0,782 

Confiança no Informante fonte ONGs 0,783 
Fonte: Elaboração Própria 

 

O teste KMO (KAISER-MEYER-OLKIN)33 é indicado para análise de 

adequação de amostragem para utilização em análises fatoriais como a de 

correspondência múltipla. Considerando-se o KMO obtido neste questionário de 0,63, e 

a tabela 7 de Barroso e Artes (2003), a amostra utilizada pode ser considerada adequada 

para o estudo. 

 

                                                 

 

33 Indica a proporção da variância dos dados que pode ser considerada comum a todas as variáveis, ou 

seja, que pode ser atribuída a um fator comum, então: quanto mais próximo de 1 (unidade) melhor o 

resultado, ou seja, mais adequada é a amostra à aplicação da análise fatorial. 
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Tabela 7 - Intervalos de referência para interpretação da adequação amostral KMO 

0,00 ─ 0,50 Insuficiente 

0,50 ─ 0,60 Regular 

0,60 ─ 0,70 Bom 

0,70 ─ 0,80 Ótimo 

0,80 ─ 1,00 Excelente 
Fonte: BARROSO e ARTES, 2003 

 

Por fim, o Teste de Bartlett de Esferecidade34 foi aplicado para testar a 

correlação entre as variáveis (HAIR et al., 2005). Como o ρ valor obtido por meio do 

teste foi inferior a 0,000, ao nível de significância de 5%, pode-se rejeitar H0 e concluir 

que a matriz de correlação na população não é a matriz identidade e, portanto, existe 

correlação entre as variáveis.  

A seguir é apresentada a análise multivariada de correspondência múltipla 

realizada com os dados obtidos, avaliando o perfil sociodemográfico da amostra a partir 

da categoria ambiental de consumo35 do entrevistado.  

 

4.3. Análise de Correspondência Múltipla para as variáveis 

sociodemográficas 

Esta seção destina-se a buscar relações entre as variáveis sociodemográficas e as 

categorias de consumo ambientais, simples (Marrom, Verde Claro, Verde e Verde 

Escuro) e agrupadas (CFA e CNFA). Para isso, utilizou-se a Análise de 

Correspondência Múltipla. Esta técnica transforma os dados qualitativos associando-

lhes quantificações ótimas (escores) que permitem tanto sua representação gráfica como 

maior separação entre as categorias. 

                                                 

 

34 Testa se a matriz de correlação é uma matriz identidade, o que indicaria que não há correlação entre os 

dados. 

35 Utilizada em todo o capitulo, corresponde a tipologia de Robbins (2001) adaptada ao consumidor, na 

ordem crescente de Favorabilidade Ambiental, Marrom, Verde Claro, Verde e Verde Escuro. 
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Gráfico 2 - Dimensões para Análise de Correspondência Múltipla
Fonte: Elaboração própria 
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próprios relativamente baixos, 

menores de 20%, indicando que as dimensões explicam com dificuldade a variabilidade 

contida nos dados, com leve predominância da dimensão 1. No gráfico 2, todas as 

se que as variáveis 

s nos mapeamentos de consumidores 

 

de significância encontrada, na seção a seguir é cruzada cada 

a categoria ambiental do consumidor 

-se os resultados 



 

108 

4.4. Perfil sociodemográfico da amostra 

Na tabela 8 encontra-se a distribuição da amostra por categoria ambiental de 

consumidor.  

 

Tabela 8 - Distribuição da amostra por categoria ambiental de consumidor 

CONCEITO Frequência Percentual 
Frequência 

Acumulada 

Percentual 

Acumulado 

Marrom 29 15,0 29 15,0 

Verde Claro 81 41,8 110 56,7 

Verde 76 39,2 186 95,9 

Verde Escuro 8 4,1 194 100,0 

Fonte: Elaboração própria 

 

Confirmando estudos empíricos (STRAUGHAN e ROBERTS, 1999; CHAN-

LAU, 2000; FOLLOWS-JOBBER, 2000; LAROCHE et. al., 2001), a parcela de Verde 

Escuro (mais direcionada a um Consumo Favorável ao Ambiente), é pequena (4%). 

Juntando-se os Verdes Escuros e Verdes (CFAs), já são 39%, conforme tabela 8. 

 

A tabela 9 mostra a distribuição dos CFAs e CNFAs pelos setores da cidade de 

São Carlos. Nela não há indícios que apontem para uma concentração de CFAs em 

determinado estrato, afirmação confirmada pelo teste Qui-quadrado (tabela 10). No 

anexo 8 encontram-se as distribuições por categoria ambiental de consumidor. 
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Tabela 9 - Distribuição entre CFAs e CNFAs por setores entrevistados 

Setor 
CNFA CFA 

frequência % categoria frequência % categoria 

A 9 8,2% 3 3,6% 
B 5 4,5% 3 3,6% 
C 2 1,8% 8 9,5% 
D 4 3,6% 5 6,0% 
E 8 7,3% 4 4,8% 
F 10 9,1% 6 7,1% 
G 6 5,5% 5 6,0% 
H 10 9,1% 7 8,3% 
I 7 6,4% 1 1,2% 
J 12 10,9% 5 6,0% 
K 1 0,9% 7 8,3% 
L 5 4,5% 6 7,1% 
M 6 5,5% 4 4,8% 
N 5 4,5% 3 3,6% 
O 4 3,6% 4 4,8% 
P 6 5,5% 7 8,3% 
Q 10 9,1% 6 7,1% 

Total 110 100,0% 84 100,0% 
Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 10 – Teste Qui-quadrado para distribuição entre CFAs e CNFAs por setores36  

Método estatístico Graus de Liberdade Valor X 2 Probabilidade 

Qui-quadrado 16 21,0077 0,1782 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Nos dados nesta tese, não há distinção entre os dois gêneros, apesar de sutil 

superioridade no percentual de CFAs entre as mulheres quando comparado ao grupo 

masculino (tabelas 11 e 12). Essa constatação corrobora outros dois estudos citados no 

capítulo anterior, no caso, o de Straughan e Roberts (1999) e o de Manieri et al. (1997). 

Laroche et al. (2001) constatou a existência de disposição em pagar mais por produtos 

verdes entre mulheres, porém Rowlands et al. (2003), em estudo similar para energia de 

fontes verdes, não encontrou evidência estatística.  

                                                 

 

36 Os testes Qui-quadrados foram feitos entre CFAs e CNFAs ao invés de categoria ambiental 

propositadamente, de modo a usar uma amostra maior e ajudar a análise estatística. 
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Tabela 11 - Distribuição entre CFAs e CNFAs por gênero 

Gênero 
CNFA CFA 

frequência % categoria frequência % categoria 

Masculino 55 50,0% 34 40,5% 
Feminino 55 50,0% 50 59,5% 

Total 110 100,0% 84 100,0% 
Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 12 – Teste Qui-quadrado para distribuição entre CFAs e CNFAs por setores  

Graus de Liberdade Valor X 2 Probabilidade 

1 1,7399 0,1872 
Fonte: Elaboração própria 

 

Em termos de escolaridade, observa-se nas tabelas 13 e 14 que a maioria dos 

CFAs (Verde Escuro e Verde) tem segundo grau completo ou superior incompleto 

(64%). Considerando-se ainda apenas a categoria Verde Escuro, nota-se que não há 

indivíduos de baixa escolaridade neste grupo (100% com no mínimo segundo grau 

completo). Observando o extremo Marrom, com menor FAC, 62% desse grupo não 

possui segundo grau completo. Nota-se que a escolaridade aparenta ser diretamente 

proporcional ao FAC. 

 

Tabela 13 - Distribuição das categorias ambientais de consumidor por escolaridade 

Escolaridade 
Categorias Ambientais de Consumidores 

Marrom Verde Claro Verde Verde Escuro 
frequência % categoria frequência % categoria frequência % categoria frequência % categoria 

Analfabeto ou 
Primeiro Grau 

Incompleto 
9 31% 19 23% 12 16% 0 0% 

Primeiro Grau 
Completo ou 
Segundo Grau 

Incompleto 

9 31% 22 27% 18 24% 0 0% 

Segundo Grau 
Completo ou 

Superior 
Incompleto 

8 28% 32 40% 29 38% 6 75% 

Superior 
Completo 

3 10% 8 10% 17 22% 2 25% 

Total 29 100% 81 100% 76 100% 8 100% 
Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 14 - Distribuição entre CFAs e CNFAs por escolaridade 

Escolaridade 
CNFA CFA 

frequência % categoria frequência % categoria 

Analfabeto ou Primeiro Grau 
Incompleto 28 25,5% 12 14,3% 

Primeiro Grau Completo ou 
Segundo Grau Incompleto 31 28,2% 18 21,4% 

Segundo Grau Completo ou 
Superior Incompleto 40 36,4% 35 41,7% 

Superior Completo 11 10,0% 19 22,6% 
Total 110 100,0% 84 100,0% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Ao nível de significância de 5%, existem evidências que comprovem relevância 

da variável escolaridade no comportamento favorável ao ambiente (tabela 15). Com este 

alfa, consumidores com maior nível de escolaridade são mais propensos a serem CFAs 

(p = 0,0268). Citando-se alguns estudos que constataram a escolaridade como variável 

significante para seus modelos, tem-se o de Straughan e Roberts (1999), o qual a 

considerou como a quinta preditora do seu modelo de Comportamento de Consumo 

Ecologicamente Consciente (ECCB); e o de Rowlands et al. (2003), que relacionou 

educação formal à disponibilidade para compra por energia limpa. Contradizendo essas 

análises, estão os estudos de Mainieri et al. (1997), realizado em amostra de chefes de 

família, e o de Laroche et al. (2001), em sua análise da disponibilidade por pagamento 

adicional pelo conceito verde.   

 

Tabela 15 – Teste Qui-quadrado para distribuição entre CFAs e CNFAs por escolaridade 

Graus de Liberdade Valor X 2 Probabilidade 

3               8,9926  0,0294 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

A falta de significância entre a variável estado civil e o comportamento de 

consumo dessa amostra é evidenciada nas tabelas 16 e 17, e encontra suporte em 

estudos como o de Mainieri et al. (1997) e Laroche et al. (2001). 
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Tabela 16 - Distribuição entre CFAs e CNFAs por estado civil 

Estado Civil 
CNFA CFA 

frequência % categoria frequência % categoria 

Solteiro 23 20,9% 24 28,6% 
Casado  58 52,7% 40 47,6% 

União Estável 13 11,8% 8 9,5% 
Separado 3 2,7% 1 1,2% 

Divorciado 4 3,6% 4 4,8% 
Viúvo 9 8,2% 7 8,3% 
Total 110 100,0% 84 100,0% 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Tabela 17 – Teste Qui-quadrado para distribuição entre CFAs e CNFAs por estado civil 

Graus de Liberdade Valor X 2 Probabilidade 

5 2,3251 0,8026 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

Apesar de consumidores Marrons aparentarem ser mais presentes em indivíduos 

acima de 60 anos (tabelas 18 e 19), a idade também não se mostrou relevante nesta tese 

(tabela 20). O mesmo resultado ocorreu com Mainieri et al. (1997) em estudo realizado 

com chefes de família; e com Laroche et al. (2001) com consumidores dispostos a pagar 

mais pelo conceito. Já o estudo de Straughan e Roberts (1999) considerou a variável 

faixa etária como sendo a quarta preditora do modelo de Comportamento de Consumo 

Ecologicamente Consciente (ECCB), e o de Rowlands et al. (2003), encontrou 

significância no relacionamento entre faixa etária e a disposição de pagar mais por 

eletricidade produzida a partir de fontes limpas. 
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Tabela 18 - Distribuição das categorias ambientais de consumidor por faixa etária  

Faixa Etária 
Categorias Ambientais de Consumidores 

Marrom Verde Claro Verde Verde Escuro 
frequência % categoria frequência % categoria frequência % categoria frequência % categoria 

18 - 24 2 7% 13 16% 8 11% 1 13% 
25 - 30 0 0% 9 11% 11 14% 0 0% 
31 - 40 4 14% 18 22% 14 18% 2 25% 
41 - 50 7 24% 13 16% 21 28% 3 38% 
51 - 60 5 17% 9 11% 11 14% 1 13% 

Mais de 60 11 38% 19 23% 11 14% 1 13% 

Total 29 100% 81 100% 76 100% 8 100% 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

Tabela 19 - Distribuição entre CFAs e CNFAs por faixa etária 

Faixa Etária 
CNFA CFA 

frequência % categoria frequência % categoria 

18 - 24 15 13,6% 9 10,7% 
25 - 30 9 8,2% 11 13,1% 
31 - 40 22 20,0% 16 19,0% 
41 - 50 20 18,2% 24 28,6% 
51 - 60 14 12,7% 12 14,3% 

Mais de 60 30 27,3% 12 14,3% 
Total 110 100,0% 84 100,0% 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Tabela 20 – Teste Qui-quadrado para distribuição entre CFAs e CNFAs por faixa etária 

Graus de Liberdade Valor X 2 Probabilidade 

5 7,5298 0,1841 
Fonte: Elaboração própria 

 

Mesmo com sutil concentração de CFAs no grupo Desempregados e 

Assalariados (tabela 21), a variável situação profissional não aponta para alguma 

distinção em relação ao fato do consumidor ser verde ou não ao nível de significância 

de 5% (tabela 22). Chan e Lau (2000) em seu estudo com habitantes de duas cidades 

chinesas, também não encontraram evidências de significância dessa variável para o 

comportamento verde, corroborando o resultado encontrado.  
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Tabela 21 - Distribuição entre CFAs e CNFAs por situação profissional 

Situação Profissional 
CNFA CFA 

frequência % categoria frequência % categoria 

Desempregado 2 1,8% 5 6,0% 
Estudante 5 4,5% 3 3,6% 
Do Lar 20 18,2% 15 17,9% 

Assalariado 44 40,0% 45 53,6% 
Profissional Liberal 12 10,9% 5 6,0% 

Aposentado 22 20,0% 9 10,7% 
Outros 5 4,5% 2 2,4% 
Total 110 100,0% 84 100,0% 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Tabela 22 – Teste Qui-quadrado para distribuição entre CFAs e CNFAs por situação profissional 

Graus de Liberdade Valor X 2 Probabilidade 

6 8,8045 0,1849 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

Na análise da distribuição de respostas por classe econômica, os CFAs 

encontram-se mais presentes em níveis superiores (70% classes A e B), diferentemente 

dos CNFAs, mais comuns nas classes C, D e E (52%) (tabela 23). Esta constatação é 

corroborada por meio de teste qui-quadrado, ao nível de significância de 5%, indicando 

uma relação de dependência entre a variável Classe Econômica e o comportamento de 

consumo (tabela 24). Confirmando essa observação, 100% dos consumidores Verde 

Escuro pertencem as classes A e B, enquanto, na categoria Marrom, apenas 45% estão 

nesse grupo (tabela 25). 

Diferentemente desta tese, Laroche et al. (2001) e Straughan e Roberts (1999) 

não encontraram evidências estatísticas para variáveis de renda em seus estudos. 
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Tabela 23 - Distribuição entre CFAs e CNFAs por classe econômica 

Classe Econômica 
CNFA CFA 

frequência % categoria frequência % categoria 

A 4 3,6% 8 9,5% 
B 49 44,5% 51 60,7% 
C 50 45,5% 22 26,2% 

DE 7 6,4% 3 3,6% 
Total 110 100,0% 84 100,0% 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Tabela 24 – Teste Qui-quadrado para distribuição entre CFAs e CNFAs por classe econômica 

Graus de Liberdade Valor X 2 Probabilidade 

3 10,5675 0,0143 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

Tabela 25 - Distribuição das categorias ambientais de consumidor por classe econômica 

Classe 
Econômica 

Categorias Ambientais de Consumidores 
Marrom Verde Claro Verde Verde Escuro 

frequência % categoria frequência % categoria frequência % categoria frequência % categoria 

A 0 0% 4 5% 7 9% 1 13% 
B 13 45% 36 44% 44 58% 7 88% 
C 14 48% 36 44% 22 29% 0 0% 

DE 2 7% 5 6% 3 4% 0 0% 
Total 29 100% 81 100% 76 100% 8 100% 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Analisando-se as categorias de consumidores perante seus hábitos de mídia, 

nota-se que quanto maior a FAC, maior a frequência, apontando para um possível 

componente de informação para esse comportamento (tabela 26).  
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Tabela 26 - Distribuição das categorias ambientais de consumidor por hábitos perante as mídias 

selecionadas 

Mídia Respostas 

Categorias Ambientais de Consumidores 

Marrom Verde Claro Verde Verde Escuro 

frequência % categoria frequência % categoria frequência % categoria frequência % categoria 

Rádio 
sim 12 41% 30 37% 34 45% 5 63% 
não 12 41% 17 21% 14 18% 1 13% 

Tv 
sim 22 76% 56 69% 61 80% 7 88% 
não 3 10% 5 6% 2 3% 0 0% 

Jornais 
sim 6 21% 19 23% 30 39% 2 25% 
não 13 45% 36 44% 29 38% 5 63% 

Revistas 
sim 7 24% 21 26% 36 47% 3 38% 

não 15 52% 38 47% 24 32% 2 25% 
Fonte: Elaboração própria 

 

Os consumidores Marrom e Verde Claro (CNFA), não aparentam apreciar 

mídias escritas, com apenas 23% e 25%, respectivamente, declarando frequência na 

leitura de jornais e revistas, contra 38% e 46% dos CFAs (tabela 27). Essa constatação é 

confirmada por meio de teste Qui-quadrado (tabela 28), pelo qual apenas essa duas 

mídias são relevantes a um nível de significância de 5%  

Pode-se também observar que a maioria dos CFAs entrevistados, ouve rádio e 

assiste TV, fato que, apesar da falta de evidência estatística, remete a uma análise futura 

para definição dos melhores veículos e marketing para divulgação das estratégias 

corporativas de marketing ambiental. 

 

Tabela 27 - Distribuição entre CFAs e CNFAs por hábitos perante as mídias selecionadas 

Mídia Respostas 
CNFA CFA 

frequência % categoria frequência % categoria 

Rádio 
sim 42 38,2% 39 46,4% 

não 29 26,4% 15 17,9% 

Tv 
sim 78 70,9% 68 81,0% 

não 8 7,3% 2 2,4% 

Jornais 
sim 25 22,7% 32 38,1% 

não 49 44,5% 34 40,5% 

Revistas 
sim 28 25,5% 39 46,4% 

não 53 48,2% 26 31,0% 
Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 28 – Teste Qui-quadrado para distribuição entre CFAs e CNFAs perante as mídias selecionadas 

Mídia Graus de 
Liberdade 

Valor X 2 Probabilidade 

Rádio 1 1,3319 0,2485 
TV 1 2,5801 0,1082 

Jornal 1 5,4214 0,0199 
Revista 1 9,2674 0,0023 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os resultados corroboram estudos que constatam a baixa influência das 

características sociodemográficas na FAC (ROBERTS, 1996; CHAN e LAU, 2000; 

LAROCHE et al., 2001). O fato de ter sido encontrada significância estatística para 

poucas variáveis sociodemográficas (escolaridade, classe econômica e hábito de mídia 

revistas e jornais), não remete a um resultado definitivo, considerando o tamanho da 

amostra entrevistada, a sua limitação geográfica e a possíveis vieses oriundos da coleta 

de dados, ou na interpretação dos resultados obtidos. No capítulo 5 é explorado com 

mais profundidade este ponto. 

 

A seção a seguir trata a distribuição de categorias de consumo ambiental a partir 

de variáveis psicográficas (atitudinais, cognitivas, de valores e de confiança). 

 

4.5. Perfil psicográfico da amostra  

Antes da identificação das variáveis explicativas a partir das respostas dos 

entrevistados aos constructos dessa tese, fez-se uma análise do perfil psicográfico da 

amostra. No anexo 9 encontra-se a tabela com as principais frequências dos constructos 

comportamentais por categorias ambientais de consumidor. 
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Tabela 29 - Distribuição de frequência das variáveis psicográficas entre CFAs e CNFAs  

Grupo de 
Variáveis 

Variável 

Não-verde CFA Geral % CFA      

/      % 

Não 

verde 

frequência % 
categoria 

frequência % categoria frequência 
% 

categoria 

Atitudinais  

ImpFA 76 69% 65 77% 141 73% 1,12 

IncFA 3 3% 5 6% 8 4% 2,18 

CGPA 89 81% 69 82% 158 81% 1,02 

RE 17 15% 14 17% 31 16% 1,08 

CAmb 49 45% 63 75% 112 58% 1,68 

TRE 24 22% 12 14% 36 19% 0,65 

TRG 21 19% 11 13% 32 16% 0,69 

Cognitivas 

CCFA 63 57% 58 69% 121 62% 1,21 

CGA 37 34% 40 48% 77 40% 1,42 

CA 104 95% 84 100% 188 97% 1,06 

IA 86 78% 71 85% 157 81% 1,08 

Valores 

VI 105 95% 81 96% 186 96% 1,01 

VC 110 100% 84 100% 194 100% 1,00 

VD 103 94% 76 90% 179 92% 0,97 

VS 99 90% 77 92% 176 91% 1,02 

Confiança 

CAA 13 12% 9 11% 22 11% 0,91 

CCM 110 100% 84 100% 194 100% 1,00 

CI_fab 22 20% 30 36% 52 27% 1,79 

CI_gov 31 28% 26 31% 57 29% 1,10 

CI_univ 89 81% 80 95% 169 87% 1,18 

CI_ong 68 62% 73 87% 141 73% 1,41 

  total 110 100% 84 100% 194 100% 1,00 

Fonte: Elaboração própria 

 

Perfil atitudinal 

Não há na análise de categorias ambientais de consumidores diferenças 

relevantes entre as respostas entre Verdes Escuros e Verdes (CFAs), nem entre os 

Marrons e Verdes Claros (CNFAs). Os resultados sugerem ser relativamente alta para o 

CFA a Importância de ser Favorável ao Ambiente - ImpFA (77%), a Consciência da 

Gravidade dos problemas ambientais - CGPA (82%) e o Comprometimento Ambiental 

– CAmb (75%). No caso da CGPA, da mesma forma que Stern (199) em seu estudo 

sobre a teoria Valor-Crença-Norma em consumidores americanos, não foi encontrada 

significância como variável preditora do modelo.  
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Tabela 30 - Teste Qui-quadrado para distribuição entre CFAs e CNFAs por variáveis psicográficas 

atitudinais 

  Graus de Liberdade Valor X2 Probabilidade 
ImpFA 1 1,6485 0,1992 
IncFA 1 1,2530 0,2630 
CGPA 1 0,0480 0,8266 

RE 1 0,0521 0,8194 
CAmb 1 18,1028 0,0000 
TRE 1 1,7881 0,1812 
TRG 1 1,2430 0,2649 

Fonte: Elaboração própria 

 

Por outro lado, a Inconveniência de ser Favorável ao Ambiente (IncFA) não 

parece ser um fator que incomoda nem os CFAs nem os CNFAs, atingindo um índice de 

concordância de apenas, respectivamente, 6 e 3%. Essa constatação contradiz Laroche 

et al. (2001), no qual o custo adicional para o comportamento verde é um grande 

obstáculo para a ampliação do conceito. 

Na análise da Transferência de Responsabilidade para empresas (TRE) e 

governo (TRG), os CNFAs atribuem a essa variável, respectivamente 22% e 19%, 

contra 14% e 13% dos CFAs. Essa posição é corroborada no estudo de Chan e Lau 

(2000), indicando que CNFAs justificam o menor engajamento no conceito ambiental 

transferindo a sua responsabilidade para outro ente da cadeia. Na mesma linha, para a 

variável Responsabilidade das Empresas (RE) encontra-se um valor baixo em todos os 

grupos (CNFAs, 15 e CFAs, 17%), contrariando conclusão encontrada em Laroche et 

al. (2001) que aponta para a necessidade de diálogo constante entre sociedade e 

empresas. 

A variável Comprometimento Ambiental (CAmb), única estatisticamente 

significativa neste grupo (alfa de 5%), merece destaque pela diferença de respostas 

encontradas, variando de 45 e 44% nas categorias Marrom e Verde Claro (CNFAs), até 

74 e 88% para os consumidores Verde e Verde Escuro (CFAs). Este constructo também 

se mostrou significante nos resultados encontrados por Romeiro (2006) e Chan e Lau 

(2000).  
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Perfil cognitivo 

Nas variáveis cognitivas, há um baixo conhecimento da amostra em relação aos 

símbolos ambientais (CGA), com apenas 40% dos entrevistados acertando pelo menos 

dois dos três apresentados no questionário. Esse desconhecimento é mais crítico entre os 

Marrons, com apenas 17% de consumidores, e superior nos Verdes Escuros, com 63%, 

corroborado pela significância encontrada (tabela 31) e apontando para uma possível 

variável relevante para a FAC. Da mesma forma, a variável Conhecimento do Conceito 

de CFA (CCFA), também teve um índice de acerto superior entre os verdes (69%) em 

relação aos CNFAs (57%).  

 

Tabela 31 - Teste Qui-quadrado para distribuição entre CFAs e CNFAs por variáveis psicográficas 

cognitivas 

  Graus de Liberdade Valor X2 Probabilidade 
CCFA 1 2,8137 0,0935 
CGA 1 3,8903 0,0486 
CA 1 2,1301 0,1444 
IA 1 1,2411 0,2652 

Fonte: Elaboração própria 

 

A variável Consciência Ambiental (CA) apresentou um alto valor em todas as 

categorias, variando de 94% (Verdes Claros) a 100% (Verdes e Verdes Escuros), sem 

diferenças significativas que mereçam ser exploradas. 

Por fim, o Interesse Ambiental (IA), apesar de não ter sido significativo no teste 

realizado, apresentou diferenças entre as categorias (Marrom – 66%, Verde Claro – 

83%, Verde – 84%, Verde Escuro – 88%). Essa variação indica uma possível influência 

do Interesse Ambiental na FAC, a ser constatada posteriormente. 

 

Perfil de valores 

As variáveis de valores (VI, VC, VD e VS) não apresentaram nenhuma distinção 

que permitisse conclusões entre os grupos ou na própria amostra total. Nota-se que para 

todas as variáveis o índice positivo foi alto (entre 91 e 100%), em um padrão 

homogêneo de respostas, comprometendo a análise final. 
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Tabela 32 - Teste Qui-quadrado para distribuição entre CFAs e CNFAs por variáveis psicográficas de 

valores 

  Graus de Liberdade Valor X2 Probabilidade 
VI 1 0,1143 0,7353 
VC 1 0,0000 1,0000 
VD 1 0,6667 0,4142 
VS 1 0,1572 0,6918 

Fonte: Elaboração própria 

 

Interessante notar que para os Marrons, os valores de Diversão (VD) aparentam 

ser os mais importantes (único com 100%), diferentemente dos de Segurança (VS), com 

86%, contra 92% dos CFAs. 

 

Perfil de confiança 

Analisando as frequências, nota-se no grupo entrevistado um grande ceticismo 

em relação à comunicação de marketing (CCM), com todos os entrevistados 

concordando com as afirmações “a maior parte das propagandas faz apelos falsos” 

(questão 12.1.), ou “se a maior parte das propagandas fosse eliminada, seria muito 

melhor para os consumidores” (questão 12.2.), ou ainda “a maior parte das propagandas 

tem por objetivo enganar ao invés de informar” (questão 12.3.).  Essa constatação torna-

se muito séria para qualquer plano de marketing que estabeleça como estratégia a 

orientação ambiental, e deve ser considerada como uma barreira que deve ser entendida 

e revertida nos públicos-alvo previstos em suas ações.  

 

Tabela 33 - Teste Qui-quadrado para distribuição entre CFAs e CNFAs por variáveis psicográficas de 

confiança 

  Graus de Liberdade Valor X2 Probabilidade 
CAA 1 0,0577 0,8101 
CCM 1 0,0000 1,0000 

CI_fab 1 5,9948 0,0143 
CI_gov 1 0,1762 0,6747 
CI_univ 1 8,7112 0,0032 
CI_ong 1 15,0960 0,0001 

Fonte: Elaboração própria 
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Já na análise do Ceticismo diante dos Apelos Ambientais (CAA), o resultado foi 

bem diferente, com apenas 11% concordando com afirmações do tipo “a maior parte 

dos apelos ambientais nos rótulos das embalagens ou nas propagandas é falso” (questão 

20.1.), ou “não acredito na maior parte dos apelos ambientais nos rótulos de embalagens 

ou nas propagandas” (questão 20.4.). Por esse resultado atribui-se que o consumidor, 

apesar de acreditar na maioria das mensagens, não as considera isentas de interesses 

mercadológicos, tendendo a julgá-las sob aspectos comerciais. Analisando as categorias, 

nota-se que esse ceticismo é maior entre os consumidores Marrons (17%) e menor nos 

Verdes Escuros (0%), apontando para uma variável influenciadora para a FAC. 

Para o constructo Confiança no Informante (CI), corrobora-se o alto ceticismo 

na comunicação de marketing com a baixa confiança nos fabricantes (27%, sendo 20% 

entre os CNFAs, e 36%, entre os CFAs).  Outra fonte também avaliada com pouco 

crédito é o governo (29% de confiança), o qual, ao contrário, deveria ser visto como 

principal interlocutor imparcial de discussões sobre o tema, seja pelos CNFAs (28%) ou 

CFAs (31%). Ao contrário dessas fontes, informações vindas de universidades e ONGs 

em geral transmitem mais credibilidade, obtendo uma concordância na avaliação 

respectivamente, de 87% e 73%. Vale citar na análise de categorias que dos 

consumidores Marrons, apenas 69% e 48% confiam respectivamente em universidades 

e ONGs, um baixo índice comparado ao restante do grupo, em especial, aos Verdes 

Escuros (100% para ambos) e Verdes (95 e 86%). Exceto pela fonte governo, todas as 

variáveis de Confiança são relevantes para identificar o CFA (tabela 33). 

 

A seguir, são estudadas as ferramentas de Marketing Ambiental e suas 

influências para o consumidor, em especial, o CFA. 
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4.6. Marketing Ambiental e o Consumidor Favorável ao Ambiente 

Na tabela 34 encontram-se as frequências das ferramentas de Marketing 

Ambiental citadas pelos entrevistados como as mais consideradas em suas decisões de 

compra. Das 582 respostas possíveis (3 respostas para cada um dos 194 entrevistados), 

foram obtidas 526 respostas (90%), um ótimo índice. Na tabela 34 os dados são 

apresentados por categoria de consumidor ambiental. 

 

Tabela 34 - Distribuição das frequências das respostas sobre as ferramentas de Marketing Ambiental 

entre CFAs e CNFAs 

Ferramentas de Marketing 
Ambiental 

CNFAs CFAs Geral % CFA 
/ % 

CNFA frequência/ % 
categoria 

frequência/ % 
categoria 

frequência/ % 
categoria posição posição posição 

(i.) Propagandas sobre a 
Preocupação da Empresa com a 
Questão Ambiental 

35 (6) 12,2% 37 (3) 15,5% 72 (3) 13,7% 1,27 

(ii.) Propagandas sobre 
Diferenciais Ecológicos de um 
produto  

40 (3) 13,9% 21 (6) 8,8% 61 (6) 11,6% 0,63 

(iii.) Número de Certificações e 
Rótulos Ambientais  

55 (1) 19,2% 51 (1) 21,3% 106 (1) 20,2% 1,11 

(iv.) Notícias sobre o 
Comprometimento Ambiental da 
Empresa 

36 (5) 12,5% 28 (4) 11,7% 64 (5) 12,2% 0,94 

(v.) Notícias sobre o Impacto 
Ambiental do Produto  

40 (3) 13,9% 27 (5) 11,3% 67 (4) 12,7% 0,81 

(vi.) Informações sobre Impacto 
Ambiental contidas nos rótulos do 
produto 

42 (2) 14,6% 44 (2) 18,4% 86 (2) 16,3% 1,26 

(vii.) Declarações espontâneas 
sobre o Comprometimento 
Ambiental da Empresa 

19 (8) 6,6% 11 (8) 4,6% 30 (8) 5,7% 0,70 

(viii.) Declarações espontâneas 
sobre o Impacto Ambiental do 
Produto  

20 (7) 7,0% 20 (7) 8,4% 40 (7) 7,6% 1,20 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 35 - Distribuição das frequências das respostas sobre as ferramentas de Marketing Ambiental 

por categoria de consumidor ambiental 

Ferramentas de 
Marketing Ambiental  

Categorias Ambientais de Consumidores 
Marrom Verde Claro Verde Verde Escuro 

frequência/ 
posição 

categoria frequência/ 
posição 

categoria frequência/ 
posição 

categoria frequência/ 
posição 

categoria 

(1.) Propagandas sobre a 
Preocupação da 
Empresa com a Questão 
Ambiental 

9 (3) 12,2% 26 6) 12,2% 30 (3) 14,0% 7 (1) 29,2% 

(2.) Propagandas sobre 
Diferenciais Ecológicos 
de um produto  

9 (3) 12,2% 31 (3) 14,6% 20 (6) 9,3% 1 (6) 4,2% 

(3.) Número de 
Certificações e Rótulos 
Ambientais  

14 (1) 18,9% 41 (1) 19,2% 48 (1) 22,3% 3 (4) 12,5% 

(4.) Notícias sobre o 
Comprometimento 
Ambiental da Empresa 

7 (6) 9,5% 29 (4) 13,6% 24 (4) 11,2% 4 (3) 16,7% 

(5.) Notícias sobre o 
Impacto Ambiental do 
Produto  

12 (2) 16,2% 28 (5) 13,1% 24 (4) 11,2% 3 (4) 12,5% 

(6.) Informações sobre 
Impacto Ambiental 
contidas nos rótulos do 
produto 

9 (3) 12,2% 33 (2) 15,5% 39 (2) 18,1% 5 (2) 20,8% 

(7.) Declarações 
espontâneas sobre o 
Comprometimento 
Ambiental da Empresa 

7 (6) 9,5% 12 (8) 5,6% 10 (8) 4,7% 1 (6) 4,2% 

(8.) Declarações 
espontâneas sobre o 
Impacto Ambiental do 
Produto  

7 (6) 9,5% 13 (7) 6,1% 20 (6) 9,3% 0 (8) 0,0% 

Total 74 100,0% 213 100,0% 215 100,0% 24 100,0% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para identificar as ferramentas mais influentes para cada tipo de consumidor, 

utilizou-se o teste Qui-quadrado para cada uma das pré-selecionadas. No caso, a 

hipótese H0 é que não exista diferença significativa entre as frequências (contagens) dos 

grupos (tabela 36). 

 H0: frequências observadas são iguais às frequências esperadas 

 H1: frequências observadas são diferentes das frequências esperadas 
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Tabela 36 - Teste Qui-quadrado para o conjunto de ferramentas de Marketing Ambiental entre os CFAs 

e CNFAs 

  Graus de Liberdade Valor X2 Probabilidade 
(i.) Propagandas sobre a 
Preocupação da Empresa com a 
Questão Ambiental 

1 3,0521 0,0806 

(ii.) Propagandas sobre 
Diferenciais Ecológicos de um 
produto  

1 2,8532 0,0912 

(iii.) Número de Certificações e 
Rótulos Ambientais  1 2,2060 0,1375 

(iv.) Notícias sobre o 
Comprometimento Ambiental da 
Empresa 

1 0,0079 0,9291 

(v.) Notícias sobre o Impacto 
Ambiental do Produto  1 0,3753 0,5401 

(vi.) Informações sobre Impacto 
Ambiental contidas nos rótulos do 
produto 

1 3,8911 0,0485 

(vii.) Declarações espontâneas 
sobre o Comprometimento 
Ambiental da Empresa 

1 0,6358 0,4252 

(viii.) Declarações espontâneas 
sobre o Impacto Ambiental do 
Produto  

1 0,9216 0,3370 

Fonte: Elaboração própria 

 

Ao nível de significância de 5%, apenas se rejeita H0 para a ferramenta 

“Informações sobre Impacto Ambiental contidas nos rótulos do produto”. Essa 

constatação remete à possibilidade de que empresas que externalizam seu compromisso 

diretamente em seus produtos, tenham mais chance de conquistar o CFA. 

Exceto pelo Número de Certificações e Rótulos Ambientais (21,3% de citações 

entre os CFAs) e Informações sobre Impacto Ambiental contidas nos rótulos do produto 

(18,4%), nota-se um equilíbrio nas demais respostas, não apontando para um padrão que 

indique que uma ferramenta seja mais relevante que outra. Ao que indica, o CFA 

pesquisado prefere ferramentas que dêem subsídios mais concretos a sua escolha, menos 

sujeitos a contestações, ou cuja análise seja mais passível de interferência comercial. 

Neste sentido, é compreensível que selos ambientais e rótulos ecológicos aparecem no 

topo da lista de preferências e, portanto tornam-se as ferramentas interessantes do ponto 

de vista de influência, para empresas que queiram adentrar nesse nicho de consumo. 

Em relação à categoria Verde Escuro (maior FAC), a ferramenta “Propagandas 

sobre a Preocupação da Empresa com a Questão Ambiental” apresenta o maior índice 
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entre todas, indicando que este consumidor, mais informado sobre o tema que os 

demais, se interessa pelo papel da empresa na sociedade, possivelmente alterando seu 

comportamento de compra perante o seu entendimento em relação à contribuição dada. 

Talvez pelo ceticismo ambiental da amostra, já citado nesta tese, a veiculação de 

propagandas aparece em segundo plano, em especial aquelas relacionadas a produtos (6ª 

colocada, com 11,6%).  

Declarações espontâneas, mesmo que positivas, não são relevantes para o 

público entrevistado, apresentando o menor índice de citações entre as oito estratégias 

pré-selecionadas. Mesmo as estratégias “Propagandas sobre Diferenciais Ecológicos de 

um produto” e “Notícias sobre o Impacto Ambiental do Produto” as quais 

aparentemente influenciam mais os CNFAs, não podem ser analisadas sem o cuidado de 

se considerar que a relevância pode ter vindo mais pela falta de crédito do CFA nas 

mesmas, do que necessariamente da sua influência efetiva sob o comportamento do 

CNFA, o qual, como se definiu anteriormente, é pouco sensível ao compromisso de 

sustentabilidade e de consumo consciente.   

A constatação dessa seção colabora com a definição da estratégia mais adequada 

para atingir o alvo. Companhias interessadas em se posicionar junto a CFAs devem, 

mais do que estabelecer uma comunicação consistente, iniciar um trabalho de base que 

resulte em compromissos endossados pela sociedade, como o reconhecimento ambiental 

de suas práticas e processos. 

A seção a seguir trata do objetivo principal desta tese, no caso identificar 

variáveis explicativas a partir de constructos sociodemográficos, atitudinais, cognitivos, 

de valores e de confiança, para a Favorabilidade Ambiental do Consumidor (FAC). 
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4.7. Favorabilidade Ambiental do Consumidor (FAC) 

Para identificar as principais variáveis explicativas para a Favorabilidade 

Ambiental do Consumidor (FAC), foi escolhida a técnica multivariada de regressão 

linear múltipla.  

O tamanho da amostra utilizada tem impacto direto sobre adequação e o poder 

estatístico da regressão múltipla. Hair et al. (2005) recomendam como proporção 

mínima o uso de 5 casos para cada variável independente incluída no modelo, embora o 

nível desejado fique entre 15 e 30 observações. Neste caso, os resultados podem ser 

generalizáveis se a amostra for representativa. Nesta tese, a amostra é de 194 

consumidores e o modelo contempla 6 variáveis, o que resulta numa proporção de 

aproximadamente, 32 para 1.  

Por meio do estudo das correlações, buscou-se diagnosticar a presença de 

multicolinearidade entre pares de variáveis independentes. Os resultados apresentam 

correlações estatisticamente significantes para todos os coeficientes, situando-se em um 

nível intermediário, de 0,42 a 0,69, ou seja, multicolinearidade dentro dos limites 

toleráveis.  

Na tabela 37, nota-se que ao nível de significância de 5%, o modelo é 

significativo (Fc = 2678,39 > F), ou seja, se aceita a hipótese de regressão. O coeficiente 

de determinação (R2) indica que as variáveis independentes, no conjunto, explicam 54% 

das variações da FAC.  

 

Tabela 37 - Análise de Variância do Modelo 

Análise de Variância  

 
Graus de 
liberdade 

Soma de 
Quadrados 

Quadrado 
Médio 

Razão F  Pr > F 

Modelo 7 4,26659 0,609513 30,81 <.0001 

Resíduo 186 3,67968 0,019783    

Fonte: Elaboração Própria 

 

Para a redução de variáveis do modelo, e supressão de efeitos de curvatura e 

interações, utilizou-se o procedimento passo a passo (stepwise). Apesar da escolha das 

variáveis não garantir que o modelo encontrado seja o melhor, do ponto de vista prático, 
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é útil nos estágios iniciais de análise, especialmente quando existe um número grande de 

possíveis variáveis. A cada passo deste procedimento, o algoritmo seleciona, das 

variáveis preditoras, a que tem a menor contribuição na variância da resposta e a retira 

do modelo. O critério para definir quando a variável de menor contribuição tem 

tamanha importância que não deve mais ser retirada do modelo é o teste t-student, 

realizado inúmeras vezes a cada novo passo do algoritmo (HAIR et al., 2005). 

Considerando a possibilidade de se mapear os consumidores de São Carlos, com 

idade acima de 18 anos, responsáveis pelas compras do domicílio de acordo, o modelo 

teórico para a Favorabilidade Ambiental do Consumidor (FAC) encontra-se a seguir. 

 

FAC = 0,21921 + 0,08365 x CAmb + 0,06459 x CGA + 0,07240 x IA + 0,08951 x 

CI_ong + 0,14459 x Dummy37 Desempregado – 0,09841 x Dummy Assalariado  

 

Onde, 

α = 0,21921 – Intercepto ou componente autônoma de FAC, não associada às 

variáveis preditoras. 

CAmb – Comprometimento Ambiental. 

CGA - Conhecimento Geral Ambiental. 

IA – Interesse Ambiental. 

CI_ong - Confiança na informação vinda de ONGs. 

Dummy Desempregado – 1 (sim) e 0 (não). 

Dummy Assalariado – 1 (sim) e 0 (não). 

 

  

                                                 

 

37 Variáveis preditoras qualitativas. 
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Tabela 38 - Coeficientes do Modelo de Regressão 

Variáveis Graus de 
Liberdade 

Coeficientes Resíduo t Value Pr > |t| Coeficientes 

Preditoras Estimados Padronizado Padronizados 

Intercepto 1 0.21921 0.04090 5.36 <.0001 0 

Camb 1 0.08365 0.02754 3.04 0.0027 0.19803 

CGA 1 0.06459 0.02766 2.34 0.0206 0.15145 

IA 1 0.07240 0.03447 2.10 0.0371 0.13632 

CI_ONG 1 0.08951 0.03026 2.96 0.0035 0.19116 
dummy 

Desempregado 1 0.14459 0.07067 2.05 0.0422 0.12923 
dummy 

Assalariado 1 -0.09841 0.03711 -2.65 0.0087 -0.17282 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Considerando-se o t student a 5%, se aceita a hipótese da significância de todos 

os regressores utilizados no modelo. 

 

Tabela 39 - Correlações de Pearson para as variáveis do modelo 

Covariáveis CAmb CGA IA CI_ONG Situação 
Profissional 

CAmb 1         

CGA 0.05431 1       

IA 0.19551 -0.00843 1     

CI_ONG 0.15451 0.14272 0.05570 1   

Situação Profissional 0.01846 -0.16972 0.14697 -0.05195 1 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Ao se colocar em um gráfico os resíduos e as variáveis explicativas é possível a 

verificação da existência de uma multicolinearidade, ou seja, uma relação exata entre as 

variáveis, se o coeficiente de correlação apresenta-se muito próximo de um. Se o gráfico 

demonstrar que os resíduos não estão alinhados então a correlação é meramente casual e 

os resíduos não mostram nenhuma tendência. Ao se analisar as distribuições dos 

resíduos versus valor estimado graficamente (gráfico 3) verifica-se a existência de 

homocedasticidade, ou seja, a hipótese de variância constante, aceita quando não há 

nenhuma tendência dos resíduos em relação ao valor estimado (hetereocedasticidade). 

Isso significa que, não restou nenhuma tendência nos resíduos, ou seja, o modelo linear 

é adequado, não precisa usar um modelo quadrático ou polinomial (JOHNSON e 

WICHERN, 1998). 



 

  

Gráfico 3 - Distribuição dos resíduos versu
Fonte: Elaboração Própria 

 

A normalidade foi analisada por meio do gráfico de distribuição dos resíduos 

padronizados, conforme gráfico 4

suposição da normalidade

Kolmogorov-Smirnov (HAIR 

 

Gráfico 4 - Distribuição dos resíduos padronizados versus valores previstos
Fonte: Elaboração Própria 

Distribuição dos resíduos versus preditos 

A normalidade foi analisada por meio do gráfico de distribuição dos resíduos 

gráfico 4. Pela sua análise, se permite aceitar a não

suposição da normalidade, conclusão que pode ser comprovada pelo 

(HAIR et al., 2005). 

Distribuição dos resíduos padronizados versus valores previstos 
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A normalidade foi analisada por meio do gráfico de distribuição dos resíduos 

. Pela sua análise, se permite aceitar a não-violação da 

ovada pelo teste  de 
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Pelo teorema de Gauss-Markov, se as pressuposições do modelo de regressão 

linear forem atendidas, os estimadores de mínimos quadrados b0 e b1 são não 

tendenciosos e com variância mínima (HAIR et al., 2005). A falta de normalidade é 

uma indicação de que os estimadores são não tendenciosos. Para tanto se utilizou o teste 

de Kolmogorov-Smirnov (K-S) usado para análise de desvios de normalidade. É um 

teste que detecta diferenças em relação à tendência central, dispersão e simetria. Para os 

resíduos do modelo encontrou-se um p valor de 0,7, constatação que ao nível de 

significância de 5%, não conduz à rejeição der H0 (resíduos são normais). 

  A autocorrelação ou correlação serial ocorre quando os termos de resíduos são 

correlacionados com os valores anteriores ou posteriores da mesma série. A má 

especificação do modelo de regressão, em função de resíduos na forma do modelo ou 

por exclusão de variáveis independentes importantes para a análise é uma das causas da 

autocorrelação. A autocorrelação pode ser verificada pela denominada estatística de 

Durbin-Watson, onde a hipótese básica é a existência de autocorrelação (independência) 

entre os resíduos (JOHNSON e WICHERN, 1998). 

 

 H0 existe independência 

 H1 existe dependência 

   

 Com nível de significância de 5% não rejeitamos H0 (p valor de 0,61), 

concluindo-se pela independência dos resíduos (tabela 40).   

 

Tabela 40 - Teste do Primeiro e Segundo Momento de Especificação 

DF Qui-Quadrado Pr > Qui-Quadrado Índice Durbin-Watson 

27 24.36 0.6100 1,9700 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Para atender a finalidade específica de identificar a contribuição de cada variável 

no índice FAC, recorreu-se aos coeficientes Beta padronizados. Por meio deles pode-se 
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em um processo de análise de regressão comparar os coeficientes e seus poderes 

relativos de explicação da variável dependente (HAIR  et al., 2005).  

 

FAC = 0,19803*CAmb + 0,15145*CGA + 0,13632*IA + 0,19116*CI_ong + 

0,12923*Dummy Desempregado – 0,1728*Dummy Assalariado 

 

Por esse resultado, as variáveis CAmb (Comprometimento Ambiental) e CI_ong 

(nível de Confiança do Consumidor em ONGs) são as que mais contribuem para o 

índice FAC, seguidas pela dummy Assalariado, CGA (Conhecimento Geral Ambiental), 

IA (Interesse Ambiental) e dummy desempregado. 

Das variáveis atitudinais, Responsabilidade das Empresas (RE), Transferência 

de Responsabilidade para Empresas (TRE) e Transferência de Responsabilidade para 

Governo (TRG), nenhuma teve efeito estatisticamente significante para o modelo final. 

No caso da RE, esse resultado contraria a conclusão em Laroche et al. (2001) que sendo 

importante o diálogo entre sociedade e empresas. Da mesma forma, as variáveis 

Importância de ser Favorável ao Ambiente (ImpFA) e Inconveniência de ser Favorável 

ao Ambiente (IncFA) também não foram relevantes para o modelo proposto. No caso da 

ImpFA, estudos como o de Mainieri et. al (1997), Romeiro (2006) confirmam essa falta 

de significância, porém, ao contrário dos resultados obtidos nesta tese, a IncFA é 

relevante, apontado mais para a inconveniência do esforço adicional do que para o 

sentimento comum de apoio a causa. Para Laroche et al. (2001) ambas as variáveis 

foram consideradas na discriminação de consumidores dispostos a pagar mais por 

produtos verdes. No caso, a única variável atitudinal relevante é o Comprometimento 

Ambiental (CAmb), também relevante para os de Romeiro (2006) e Chan e Lau (2000).  

Das variáveis cognitivas, o Conhecimento Geral Ambiental (CGA) mostrou-se 

relevante na discriminação dos CFAs e CNFAs. Esse resultado contraria estudos como 

o de Stern et al. (1999), de Laroche et al. (2001) e de Romeiro (2006) para os quais essa 

variável não apresentou significância estatística. Entretanto, essa relevância está no 

estudo de Chan e Lau (2000), o qual confirma após análises de consumidores chineses, 

a importância do conhecimento ecológico na determinação da compra verde. Outro que 

também encontra relevância para esta variável é Mainieri et al. (1997), para os quais 

existe uma relação positiva entre rótulos verdes e atitudes pró-ambientais de chefes de 
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família americanos. Outra relevante para o modelo é o Interesse Ambiental (IA). Este 

resultado contradiz o estudo de Mainieri et al. (1997) e de Chan e Lau (2000), mas 

corrobora os de Straughan e Roberts (1999) e Romeiro (2006). Já as demais variáveis 

(CA e CCFA) não foram utilizadas no modelo. Para Consciência Ambiental (CA) Stern 

(1999), estudando a relação entre consciência ambiental e disposição para pagamento 

adicional também não encontrou significância estatística.  

Em relação ao modelo final, nenhuma das variáveis de valores foi considerada. 

Esse resultado contraria o observado por Laroche et al. (2001), que apesar de não 

considerar relevância estatística nas variável VI,VD e VS, revelou que o coletivismo 

(VC) seria um preditor estatisticamente significante da disposição de pagamento 

adicional por produtos. Outros estudos, como o de Stern et al. (1999) que encontrou 

relevância para a variável comportamento social global, e o de Straughan e Roberts 

(1999), que encontrou na variável altruísmo a segunda preditora do ECCB 

(Comportamento de Consumo Ecologicamente Consciente), também apontam para uma 

contradição no resultado encontrado. 

Embora Mohr et al. (1998) tenha encontrado em um grupo de estudantes norte-

americanos uma influência do ceticismo junto aos apelos de Marketing, não foram 

consideradas significativas para o modelo proposto as variáveis Ceticismo diante dos 

Apelos Ambientais (CAA) e Ceticismo diante da Comunicação de Marketing (CCM). 

Da mesma forma que esta tese, Romeiro (2006) também não encontrou significância 

dessas variáveis para o seu modelo, atribuindo a diferença em comparação ao estudo de 

Mohr et al. (1998), a distinção dos públicos das duas pesquisas, no caso dela, com 

consumidores. A suposição de que o comportamento favorável ao ambiente estaria 

associado à confiança que os consumidores depositam na informação recebida, foi 

confirmada apenas para os casos onde a fonte fosse uma ONG (CI_ong). Para as demais 

fontes (empresa, governo e universidade), talvez a falta de credibilidade já relatada 

anteriormente prejudicou o discernimento e o julgamento do consumidor, em especial 

para as duas primeiras, sujeitas a desconfianças em toda a análise.  

Na próxima seção estão as conclusões e principais limitações da tese, e 

sugestões para desenvolvimento de novos estudos.   
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5. CONCLUSÕES E LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Este capítulo apresenta as conclusões desta tese, assim como algumas limitações 

e uma proposta para novas investigações. Na primeira seção estão as principais 

considerações sob a visão dos objetivos dessa tese; e na seguinte, parte-se para a 

discussão das limitações e sugestão de novos estudos.  

 

5.1. Conclusões  

A revisão teórica realizada e a metodologia adotada permitiu que a pesquisa 

fosse elaborada a partir de um conjunto de constructos, dependentes e independentes, 

numa relação que remete para análises e inferências relevantes para a teoria de 

Marketing, em especial, o Ambiental. Nesse sentido, conhecer o CFA foi considerada 

uma variável competitiva, que permite a partir da classificação do consumidor, entender 

a melhor estratégia a se aplicar, conforme o interesse e alvo da empresa. 

Para a análise das variáveis sociodemográficas, ter uma maior escolaridade, 

pertencer a uma mais alta classe econômica e possuir hábitos por leitura de revistas e 

jornais são variáveis estatisticamente mais presentes no CFA, em especial, no Verde 

Escuro. Essa constatação responde a um dos objetivos secundários desta tese, e permite 

com que planos de marketing sejam mais efetivos e direcionados, reconhecendo na 

população indivíduos mais propensos a um consumo favorável ao ambiente. 

A falta de significância estatística para a maioria das variáveis 

sociodemográficas alimenta a controvérsia do assunto. Uma das possíveis justificativas 

para a diferença de resultados entre esta tese e os estudos citados pode estar na distinção 

entre os públicos das pesquisas, por exemplo, estudantes e moradores de uma cidade, 

com estrutura de valores e necessidades distintas. Outro aspecto é o tamanho reduzido 

da amostra de CFAs encontrada (84 indivíduos), comprometendo algumas análises 

estatísticas. Essa discussão é feita posteriormente, na seção sobre limitações.  

Sobre as ferramentas de Marketing Ambiental mais influentes para o 

comportamento do CFA, objetivo secundário desta tese, apenas a “Informações sobre 

Impacto Ambiental contidas nos rótulos do produto” mostrou-se relevante. Essa 

constatação pode ser utilizada como vantagem competitiva, em especial, por empresas 

que busquem se diferenciar perante esse nicho de consumidores. Considerando que a 
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ferramenta com mais citações pelo CFA foi “Número de Certificações e Rótulos 

Ambientais” (21,3%), aparentemente este consumidor prefere estratégias que deem 

subsídios concretos a sua escolha, menos sujeitos a contestações, cuja análise seja mais 

passível de interferência comercial. Neste sentido, rótulos ecológicos e selos ambientais 

aparecem no topo da lista de preferências e tornam-se ferramentas interessantes para 

empresas que queiram dentrar nesse nicho de consumo.  

Da categoria Verde Escuro (maior FAC), nota-se que a estratégia Propagandas 

sobre a Preocupação da Empresa com a Questão Ambiental (1.) apresenta a maior 

frequência, indicando que este consumidor, aparentemente mais informado sobre o tema 

que os demais, se interessa pelo papel da empresa na sociedade, possivelmente 

alterando seu comportamento de compra perante o seu entendimento em relação à 

contribuição dada pela fabricante. 

Por outro lado, “Declarações espontâneas sobre o Comprometimento Ambiental 

da Empresa” e “Declarações espontâneas sobre o Impacto Ambiental do Produto”, 

mesmo que positivas sobre o compromisso ambiental de determinada empresa ou seus 

produtos, não parecem tão relevantes a ponto de balizar a opinião de um consumidor. 

Mesmo as ferramentas “Propagandas sobre a Preocupação sobre diferenciais ecológicos 

de um produto” e “Notícias sobre o Impacto Ambiental do Produto”, as quais foram 

mais citadas pelos CNFAs, não podem ser analisadas sem o cuidado de se considerar a 

falta de crédito do CFA nas mesmas.   

 Seja como for, é um diferencial quando a empresa envolve e mobiliza o seu 

consumidor, assim como os demais stakeholders, na discussão sobre práticas de gestão 

sustentáveis. Ao receber uma comunicação adequada de uma empresa, o consumidor e a 

sociedade, sensibilizados e mobilizados, podem se tornar agentes indutores e 

valorizadores de sua reputação no mercado exercendo seu espírito crítico de uma forma 

positiva e seletiva. Conhecer os fatores que influenciam o consumidor é fundamental na 

definição de estratégias precisas e duradouras de Marketing Ambiental. 

Concluindo-se quais fatores sociodemográficos são subsídios para a 

identificação de CFAs, partiu-se para a identificação das principais variáveis 

explicativas para a identificação do CFA. Das 21 variáveis psicográficas, apenas 5 se 

mostraram relevantes: Comprometimento Ambiental, Conhecimento Geral Ambiental, e 

Confiança nos Informantes universidade, fabricante e ONG.  
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No caso do Comprometimento Ambiental, como previsto, foi decisivo para o 

comportamento pró-ambiental. Cabe apenas entender o quanto esta variável realmente é 

verdadeira, visto se tratar de uma autodeclaração sujeita a vieses de conveniência social.  

Sobre o Conhecimento Geral Ambiental, conclui-se que existe uma lacuna social 

considerando-se ainda o seu baixo índice na amostra, em especial nos consumidores 

com menor favorabilidade ambiental (Marrons e Verdes Claros). Por isso, tornam-se 

imperativos programas de conscientização, não só corporativos, mas principalmente 

governamentais, que propiciem à população acesso a um maior número de informações 

sobre o impacto de seu consumo ao meio-ambiente, inclusive com formas para 

minimizá-lo. À medida que ocorra a disseminação de hábitos sustentáveis, o 

reconhecimento de produtos favoráveis ao ambiente será facilitado, e por consequência, 

o seu consumo. 

O alto índice de respostas positivas para a variável Confiança no Informante 

ONG e Universidade, em especial no grupo de Verde e Verdes Escuros, apontam sobre 

a busca deste consumidor por uma fonte imparcial de informações, menos sujeita a 

interesses comerciais. Para as fontes fabricante e governo, encontra-se um baixo nível 

de confiança, conduzindo à necessidade de uma mudança de atitude por parte desse 

atores, em especial, o último, o qual deveria ser avaliado como principal interlocutor 

imparcial com credibilidade para discussões sobre o tema. 

Esses baixos índices para a variável Confiança no Informante em fabricantes, 

corrobora o alto ceticismo na comunicação de marketing das empresas (CCM).  Esta 

falta de credibilidade, ratificada pela opinião negativa sobre o desempenho atual das 

empresas (variável Responsabilidade das Empresas), e potencializada pelo baixo 

conhecimento da população, imprecisão das informações e sacrifício imposto, demanda 

das corporações um esforço adicional e focado em prol do assunto, com planos 

recorrentes e consistentes de disseminação de informações e ações, dirigidos tanto ao 

público interno quanto externo, e sempre que possível, com a assinatura de stakeholders 

imparciais, reconhecidamente renomados no assunto. 

Entende-se que o principal objetivo da tese foi atingido. Das 21 variáveis 

psicográficas, apenas 4 tiveram significância como variáveis explicativas da FAC, duas 

cognitivas (CGA e IA), uma atitudinal (CAmb) e uma de confiança (CI_ong). Fatores 

relevantes para alguns modelos não foram considerados, como por exemplo, os do 

grupo de valores, onde nem mesmo os coletivos foram significantes. A contribuição 
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desse resultado é evidenciada a partir da identificação de um número de fatores de 

influência reduzido mais relevantes para a identificação de consumidores mais 

propensos a comportamentos favoravelmente ambientais. A partir dela, programas 

corporativos podem ser mais bem sucedidos em suas implementações mediante a 

identificação correta dos CFAs na população e a utilização de ferramentas efetivas. 

Com o melhor entendimento e operacionalização de preditores para a FAC, 

considerando-se as limitações da metodologia utilizada, se poderá classificar um 

consumidor em uma escala que remete à incorporação do conceito verde em seus 

hábitos de consumo. Sua utilização corporativa permite entender as variáveis 

significativas para a FAC, aumentando a efetividade de planos de marketing, em 

particular, os de Marketing Ambiental. 

Outra conclusão, é que uma sociedade mais informada, comprometida, 

interessada e com consistentes atuações de ONGs tende a ser mais favorável ao 

ambiente, conclusões úteis, por exemplo, para a elaboração de planos diretores do 

governo, este o principal incentivador da mudança de hábito, seja pelo aspecto legal, 

seja pela conscientização da população. 

São contribuições importantes desta tese a definição da FAC e da classificação 

do consumidor por meio da tipologia adaptada de Robbins (2001), mesmo com as 

limitações citadas na próxima seção.  

 

5.2. Limitações do estudo e recomendações para novos 

desenvolvimentos 

Embora se tenha conduzido a pesquisa a partir de amostra probabilística 

estratificada, uma limitação deste estudo a própria restrição metodológica da análise 

utilizada, cujos resultados, por se tratar de uma pesquisa descritiva. Mesmo na análise 

categórica, para uma análise estatística mais robusta, seria conveniente um número 

maior de consumidores entrevistados, o que ficaria como sugestão para estudos futuros. 

Uma segunda limitação é o perfil do público-alvo pesquisado e a área geográfica 

definida, no caso, consumidores habitantes da cidade de São Carlos, acima de 18 anos, 

responsáveis pela compra do domicílio. Essa restrição, apesar de comum em pesquisa 

em Marketing, não permite generalizações, em especial em cidades em diferentes 
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estágios de desenvolvimento, haja vista a controvérsia de resultados encontrados nos 

estudos utilizados como referência desta tese. Sobre a pesquisa, cabe ainda ressaltar que 

um comportamento auto-relatado é sujeito a vieses nas respostas, mesmo que 

inconscientes, podendo comprometer a predição futura sugerida pelo modelo. 

Sobre às variáveis mensuradas, mesmo considerando-se a base teórica para a 

construção de escalas, vale considerar a sua limitação ao conteúdo que as estruturam, 

por exemplo, perguntas relacionando a Importância de ser Favorável ao Ambiente e 

reciclagem, ou Consciência da Gravidade dos Problemas Ambientais e disponibilidade 

de energia elétrica. Escalas Likert, apesar de comumente usadas em pesquisas de 

opinião, são intervalares e não eliminam a conveniência social na mensuração das 

atitudes dos entrevistados. 

A opção pela criação de uma escala de Favorabilidade Ambiental baseada em 

duas variáveis dependentes, mesmo com todo rigor metodológico e teórico, 

considerando-se a complexidade do constructo, pode ser vista como uma limitação desta 

tese. Mesmo para aquelas escalas testadas e utilizadas em estudos anteriores, sugerem-

se validações, por exemplo, contextualizando aquelas internacionais no cenário 

nacional.  

Vale citar a escassez de estudos sobre o tema, em especial, no Brasil. Modelos 

representam uma parte da realidade e, mesmo que essa representação seja a mesma em 

diferentes situações estudadas, o resultado poderá variar dependendo da diferenciação 

do contexto por trás da respectiva representação. Estudos que refutem ou corroborem os 

resultados encontrados, são fundamentais para facilitar a interpretação dos resultados e 

sugerir prováveis revisões na metodologia utilizada para as próximas análises. 

Por fim, comportamento e consumo pertencem a um vasto campo de estudo, e 

talvez, requeira novas análises menos simplificadas, com outras premissas e 

metodologia de análise, propondo novas discussões e conclusões. 

 

Sobre recomendações futuras, sugere-se a possibilidade de se ampliar o tamanho 

da amostra, a fim de se preservar a análise estatística de todas as variáveis utilizadas 

nesta tese. Recomenda-se também o desenvolvimento de novos estudos, aplicando-se o 

modelo atual em outras regiões, ou sobre outros contextos de amostragem. 
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Entender os marcos legais e as suas influências sobre o comportamento do 

consumidor e o papel da empresa pode sugerir uma nova análise, ainda mais em uma 

área dinâmica, com um papel tão determinante do governo na conscientização da 

sociedade.  

Não obstante as limitações expostas, conhecer quem é o consumidor socialmente 

favorável é uma vantagem competitiva a ser explorada por vários setores empresariais. 

Essa dimensão, muito pouco explorada nesta tese, remete a inúmeros estudos, 

incorporados completamente sob a teoria da sustentabilidade.  

Pode-se deduzir que o aumento gradual e significativo da incorporação de 

algumas práticas ambientalmente corretas no mundo corporativo, propicia uma maior 

conscientização da sociedade, que a partir dessa visão ecológica, orienta-se para um 

comportamento sustentável, com consumo norteado pelo seu impacto nas gerações 

atuais e futuras. Essa tendência remete a certeza de que essa tese não se considera 

minimamente obra acabada e, ainda que o fosse, estaria aguardando para ser 

considerada rapidamente ultrapassada perante o progresso do comportamento do 

consumidor. Em resumo, espera-se que esta tese sirva de estímulo para outros estudos e 

descobertas. 
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ANEXOS  

1. Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB) 

 Construído pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP) com a 

utilização de técnicas estatísticas, o CCEB objetiva estimar o poder aquisitivo das 

pessoas e famílias urbanas por meio de um sistema de pontuação em classes 

econômicas. Esse critério não substitui a convencional classe social, mas fornece uma 

nova análise sobre o aspecto de consumo. O sistema de pontuação divide-se em duas 

etapas: análise de posse de itens e grau de instrução do chefe da família. Abaixo segue 

detalhamento. 

 

Sistema de Pontuação 

1. Posse de itens Quantidade de itens 

 Pontos 0  1  2  3  4 ou mais 

Televisão em cores 0 1 2 3 4 

Rádio 0 1 2 3 4 

Banheiro 0 4 5 6 7 

Automóvel 0 4 7 9 9 

Empregada mensalista 0 3 4 4 4 

Máquina de lavar 0 2 2 2 2 

Videocassete e/ou DVD 0 2 2 2 2 

Geladeira 0 4 4 4 4 

Freezer (ndependente ou parte da geladeira) 0 2 2 2 2 

 

2. Grau de instrução do chefe da família Pontos 

Analfabeto ou Primário incompleto  0 

Primário completo e Ginasial incompleto  1 

Ginasial completo e Colegial incompleto  2 

Colegial completo e Superior incompleto 4 

Superior completo      8 
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Seguem abaixo algumas observações importantes a respeito da posse de itens: 

Televisores - Apenas os televisores em cores são considerados. Televisores de uso de empregados 

domésticos (declaração espontânea) só devem ser considerados caso tenha(m) sido adquirido(s) 

pela família empregadora. 

Rádio - Qualquer tipo de rádio no domicílio deve ser considerado, mesmo que esteja incorporado a outro 

equipamento de som ou televisor. Rádios tipo walkman, conjunto 3 em 1 ou micro systems 

devem ser considerados, desde que possam sintonizar as emissoras de rádio convencionais. Não 

pode ser considerado o rádio de automóvel. 

Banheiro - O que define o banheiro é a existência de vaso sanitário. Todos os banheiros e lavabos com 

vaso sanitário devem ser considerados, incluindo os de empregada, os localizados fora de casa e 

os da(s) suíte(s). Para ser considerado, o banheiro tem que ser privativo do domicílio. Banheiros 

coletivos (que servem a mais de uma habitação) não devem ser considerados. 

Automóvel - Táxis, vans ou pick-ups usados para fretes, ou qualquer veículo usado para atividades 

profissionais não devem ser considerados.  

Empregada doméstica - Apenas os empregados mensalistas devem ser considerados, isto é, aqueles que 

trabalham pelo menos 5 dias por semana, durmam ou não no emprego.  

Máquina de Lavar – São consideradas máquinas de lavar roupa, somente as máquinas automáticas e/ou 

semi-automáticas.  

Geladeira e Freezer - No quadro de pontuação há duas linhas independentes para assinalar a posse de 

geladeira e freezer respectivamente. A pontuação será aplicada de forma independente: Havendo 

geladeira no domicílio, independente da quantidade, será atribuído os pontos correspondentes a 

posse. Se a geladeira tiver um freezer incorporado – segunda porta – ou houver no domicílio um 

freezer independente serão atribuídos os pontos correspondentes ao freezer. 

 

Cortes CCEB 

Classes Econômicas Pontos 

A1 acima 41 

A2 35 - 41 

B1 29 - 34 

B2 23 - 28 

C1 18 - 22 

C2 14 - 17 

D 8 - 13 

E 0 - 8 
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2. Questionário Estruturado 

Data da entrevista: ______     Nº do questionário: _____ 

 

Identificação do entrevistado 

� Perguntar pelo maior de 18 anos responsável pelas compras do domicílio. Se ele está no 

domicílio e está disponível, identifique-o e entreviste-o. Senão, escolher outro domicílio.  

 

Nome do entrevistado: __________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________  nº: __________ 

Complemento: ________  Bairro: __________________________________________ 

 

1. Sexo:   (1) Masculino (2) Feminino 

 

2. Idade do entrevistado: (       ) anos 

 

3. Escolaridade do entrevistado: 

(1) Analfabeto ou Primário incompleto   (2) Primário completo e Ginasial incompleto  

(3) Ginasial completo e Colegial incompleto  (4) Colegial completo e Superior incompleto 

(5) Superior completo 

 

4.  Estado civil:  

(1) Solteiro (2) Casado (a) (civil e religioso)  (3) Casado (a) (só civil)  

(4) Casado (a) (só religioso) (5) União consensual  (6) Separado (a) não 

judicialmente 

(7) Separado (a) judicialmente   (8) Divorciado (a)   (9) Viúvo (a) 

 

5. Qual sua profissão?  

(1) Desempregado (2) Estudante  (3) Do lar  

(4) Assalariado 
(5) Profissional liberal (6) Aposentado 

(7) Outra situação 
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6. Posse de Bens (utilizado na classificação socioeconômica da família): 

Item Quantidade 

6.1 Televisões em cores adquiridos pela família    

6.2 

Rádios (não considerar os de automóveis. Considerar qualque um que sintonize as rádios 

convencionais, mesmo que esteja incorporado a outro equipamento de som ou televisor):   

6.3 Banheiros de uso privado do domícílio (considerar apenas aqueles com vaso sanitário):   

6.4 

Automóveis (não considerar veículos usados para atividades profissionais, tipo táxis, vans 

ou pickups)   

6.5 

Empregados mensalistas (considerar aqueles que trabalham pelo menos 5 dias por semana, 

durmam ou não no emprego):   

6.6 Máquinas de lavar (apenas automáticas ou semi-automáticas):   

6.7 Videocassetes e/ou DVDs:   

6.8 Geladeiras:   

6.9 Freezers (independente ou parte da geladeira):   

 

7. O (a) Sr (a) costuma ouvir rádio?   (1) Sim  (2) Não  (3) As vezes 

8. O (a) Sr (a) costuma assistir TV?   (1) Sim  (2) Não  (3) As vezes 

9. O (a) Sr (a) lê jornais?      (1) Sim  (2) Não  (3) As vezes 

10.  O (a) Sr (a) lê revistas?    (1) Sim  (2) Não  (3) As vezes 

 

11. Pensando nas suas decisões de compra de produtos de limpeza doméstica, por exemplo, o detergente 

para louças, em qual ordem de importância o Sr. (a) colocaria os itens do CARTÃO 1 . Por favor, cite até 

cinco itens que influenciam na sua decisão de compra: 

CARTÃO 1 

1. Presença de informações sobre a composição química do produto 6. Indicação de amigos / parentes 

2. Praticidade da embalagem 7. 
Oferecimento o produto a 

granel (sem embalagem) 

3. Poder de limpeza 8. Preço 

4. Ter embalagem feita de material reciclável ou reciclado 9. Prazo de validade 

5. Confiança na marca 10. Quantidade na embalagem 

 

(    ) 11.1. (    ) 11.2. (    ) 11.3. 
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12. Pensando nos anúncios publicitários ou propaganda que o Sr. (a) já viu, poderia das uma nota entre 

um e cinco para dizer se concorda ou discorda da frase que vou citar. UTILIZE O CARTÃO 2.  

CARTÃO 2 

 DISCORDO TOTALMENTE 1 2 3 4 5 CONCORDO TOTALMENTE 

 

12.1. A maior parte das propagandas faz apelos falsos (      ) 

12.2 Se a maior parte das propagandas fosse eliminada, seria muito melhor para os 

consumidores 

(      ) 

12.3. A maior parte das propagandas tem por objetivo enganar ao invés de informar 
(      ) 

 

13. Em uma escala de um a cinco, qual o seu comprometimento com a compra de produtos que causam o 

mínimo impacto ao meio ambiente? UTILIZE O CARTÃO 3  

CARTÃO 3 

 NADA COMPROMETIDO 1 2 3 4 5 MUITO COMPROMETIDO 

 

14. O Sr (a) poderia informar o que significa cada uma das figuras do CARTÃO 4  que são encontradas 

em embalagens de produtos? 

CARTÃO 4 

(1)                      (2)                   (3)  

 

Uso interno 

1. Não sabe - Declara que não sabe ou declara que sabe, mas utiliza uma definição errada 

2. Sabe - Declara que sabe e apresenta o que significa 

3. Não lembra - Declara que sabe, mas não se lembra 

 

14.1. Figura 1 (RESPOSTA CERTA: Selo Procel de Economia de 

Energia) 
(   ) Não sabe  (   ) Sabe  (   ) Não lembra 

14.2. Figura 2 (RESPOSTA CERTA: Símbolo de Reciclagem para coleta 

seletiva) 
(   ) Não sabe  (   ) Sabe  (   ) Não lembra 

14.3. Figura 3 (RESPOSTA CERTA: Certificação Ambiental FSC) (   ) Não sabe  (   ) Sabe  (   ) Não lembra 
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15. Em sua opinião, qual das descrições no CARTÃO 5  descreve o seu conceito para Consumidor 

Verde? (Resposta Única). (___) 

CARTÃO 5 

1. São consumidores que tem como hábito consumir apenas produtos naturais 

2. Consumidores que fazem passeios ecológicos, curtem a natureza 

3. Consumidores que não tem muito que fazer e, então, ocupam-se com causas da natureza 

4. São consumidores com posses e renda mais alta que sonham com um mundo melhor 

5. São consumidores que somente compram produtos após avaliar se eles causam mínimo impacto 

ao meio ambiente 

6. São consumidores dispostos a comprar produtos menos eficientes, ou pagar mais por produtos 

desde que causem menor impacto ao meio ambiente 

 

16. Em relação as frases abaixo, dê uma nota entre um a cinco para expressar o quanto o Sr. (a) discorda 

ou concorda delas. UTILIZE O CARTÃO 2 

16.1. Separar o lixo para reciclagem dá muito trabalho (    ) 

16.2. A reciclagem é importante para economizar recursos naturais (    ) 

16.3. Grandes empresas estão agindo de forma responsável em relação ao meio ambiente (    ) 

16.4. As empresas em geral adotam práticas efetivas de combate à poluição (    ) 

16.5. Não vale a pena o esforço para tentar controlar a poluição (    ) 

16.6. Em nosso país, temos tanta energia elétrica que não precisamos nos preocupar em 

economizá-la 

(    ) 

16.7. Como vivemos em um país muito grande, qualquer tipo de poluição que causamos se 

dispersa facilmente e, portanto, essa questão não me preocupa 

(    ) 

16.8. Com tanta água disponível, não entendo por que as pessoas se preocupam com torneiras 

pingando ou banheiros com descargas vazando 

(    ) 

16.9. Nosso país tem tantos recursos florestais que não existe necessidade de se fazer reciclagem 

de papel 

(    ) 

16.10. A reciclagem reduzirá a poluição (    ) 

16.11. A reciclagem preservará terrenos que seriam utilizados como depósitos de lixo (    ) 
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17. Vou citar expressões que representam sentimentos ou sensações que as pessoas buscam ao agirem no 

seu dia-a-dia. Pensando no seu jeito de ser o quanto cada sentimento ou sensação é importante ou não na 

sua vida? Observando que a nota mínima um significa NENHUMA IMPORTÂNCIA  e a nota máxima 

cinco, MUITO IMPORTANTE.  

17.1. Amor próprio Nenhuma importância  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  Muito importante  

17.2. Realização Pessoal Nenhuma importância  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  Muito importante  

17.3. Independência Nenhuma importância  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  Muito importante  

17.4. Tolerância Nenhuma importância  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  Muito importante  

17.5. Sentir-se seguro Nenhuma importância  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  Muito importante  

17.6. Ser prestativo, trabalhar para o 

bem dos outros 

Nenhuma importância  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  Muito importante  

17.7. Ser afetuoso Nenhuma importância  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  Muito importante  

17.8. Relacionamento amigável com 

outras pessoas 

Nenhuma importância  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  Muito importante  

17.9. Alegria, despreocupação, 

felicidade 

Nenhuma importância  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  Muito importante  

 

18. Em sua opinião, qual o grau de responsabilidade de cada entidade que eu citar na preservação do meio 

ambiente? Observando que a nota mínima um significa NENHUMA RESPONSABILIDADE  e a nota 

máxima cinco, MÁXIMA RESPONSABILIDADE . 

18.1. Governo Nenhuma responsabilidade  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  Máxima responsabilidade 

18.2. Empresa Nenhuma responsabilidade  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  Máxima responsabilidade 

18.3. Consumidor Nenhuma responsabilidade  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  Máxima responsabilidade 

 

19. Usando o CARTÃO 2  o (a) Sr.(a) poderia dar uma nota entre um e cinco para dizer se concorda ou 

discorda da frese que vou citar?  

19.1. Eu aceitaria pagar 10 por cento a mais por alimentos que são fabricados e embalados de 

maneira a prejudicar menos o meio ambiente: (___) 

19.2. Eu estaria disposto a gastar R$20,00 a mais por semana para comprar produtos menos 

prejudiciais ao meio ambiente: (___) 
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20. Agora, vou pedir para que o (a) Sr.(a) pense nas mensagens sobre meio ambiente que porventura, 

encontre em embalagens ou ouve e propagandas e o (a) Sr.(a) indicará o quanto discorda ou concorda 

com a frase que vou citar, dando uma nota entre um e cinco conforme CARTÃO 2. 

20.1. A maior parte dos apelos ambientais nos rótulos das embalagens ou nas propagandas é falso (   ) 

20.2. Como os apelos ambientais são exagerados, seria melhor para os consumidores se eles 

fossem eliminados dos rótulos das embalagens ou das propagandas 
(   ) 

20.3. A maior parte dos apelos ambientais nos rótulos das embalagens ou nas propagandas tem por 

objetivo enganar ao invés de informar o consumidor 
(   ) 

20.4. Não acredito na maior parte dos apelos ambientais nos rótulos de embalagens ou nas 

propagandas 
(   ) 

 

21. De um a cinco expresse o quanto considera a situação será ou não será um problema sério no futuro.  

21.1. Você acha que as mudanças 

climáticas apresentarão que grau de 

problema para você e sua família?  

Não será problema sério  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  Será um problema muito sério 

21.1.1. E para o seu país como um 

todo?  
Não será problema sério  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  Será um problema muito sério 

21.1.2. E para outras espécies de 

plantas e animais?  
Não será problema sério  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  Será um problema muito sério 

21.2. Refletindo sobre o problema do 

desaparecimento das florestas 

tropicais, qual grau de problema você 

acha que isso será para você e sua 

família?  

Não será problema sério  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  Será um problema muito sério 

21.2.1. E para o seu país como um 

todo?  
Não será problema sério  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  Será um problema muito sério 

21.2.2. E para outras espécies de 

plantas e animais? 
Não será problema sério  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  Será um problema muito sério 

21.3. Você acha que as mudanças 

climáticas apresentarão que grau de 

problema para você e sua família?  

Não será problema sério  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  Será um problema muito sério 

21.3.1. E para o seu país como um 

todo?  
Não será problema sério  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  Será um problema muito sério 

21.3. 2. E para outras espécies de 

plantas e animais?  
Não será problema sério  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  Será um problema muito sério 



 

162 

22. Pensando no lixo gerado pelas famílias, como o Sr.(a) se posicionaria?  Dê uma nota de 1 a 5. 

22.1. Qual o seu grau de preocupação 

com a questão lixo? 
Nada preocupante  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  Muito preocupante 

22.2. Qual a importância para a 

sociedade como um todo dessa questão 

do lixo? 

Nada importante    (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  Muito importante  

22.3. Qual seu grau de interesse sobre 

essa questão do lixo? 
Nada interessante   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)  Muito interessante   

 

23. Vou ler algumas mensagens e o (a) Sr.(a) dará uma nota entre um a cinco para expressar o quanto 

confia na informação passada se ela tiver sido dita pelo fabricante do produto, por um órgão do governo, 

por uma universidade ou por uma ONG (organização não-governamental). UTILIZE O CARTÃO 6. 

CARTÃO 6 

 NENHUMA CONFIANÇA 1 2 3 4 5 TOTAL CONFIANÇA 

 

  Quanto o(a) Sr.(a) confiaria nessa informação se ela fosse dita ... 

Mensagens 

... Pelo 

fabricante do 

produto 

... Por um 

órgão de 

governo 

... Por uma 

universidade 

... Por uma 

ONG 

23.1. Os ingredientes utilizados na 

composição do produto não provocam 

qualquer dano à saúde humana 

(____) 23.1.a. (____) 23.1.b. (____) 23.1.c. (____) 23.1.d. 

23.2. O fabricante controla todo o 

processo de fabricação de forma a não 

prejudicar o meio ambiente 

(____) 23.2.a. (____) 23.2.b. (____) 23.2.c. (____) 23.2.d. 

23.3. Os consumidores devem 

comprar refrigerantes em garrafas de 

vidro ao invés de plástico para 

proteger o meio ambiente 

(____) 23.3.a. (____) 23.3.b. (____) 23.3.c. (____) 23.3.d. 

 

 

  



 

163 

24.  Última pergunta. Por favor, cite da lista a seguir as três que mais influenciam na sua decisão de 

compra. UTILIZE CARTÃO 7. 

CARTÃO 7 

1. Veiculação de propagandas que mostrem a preocupação da empresa com a questão ambiental 

2. Veiculação de propagandas que mostrem os diferenciais ecológicos de um produto em relação ao 

concorrente 

3. O número de certificações ambientais que a empresa ou o produto possui 

4. Notícias que são divulgadas na mídia sobre o comprometimento ambiental da empresa 

5. Notícias que são divulgadas na mídia sobre o impacto ambiental do produto  

6.Informações sobre impacto ambiental contidas nos rótulos do produto 

7. Declarações espontâneas de um conhecido sobre sua visão em relação ao comprometimento 

ambiental da empresa 

8. Declarações espontâneas de um conhecido sobre sua visão em relação ao impacto ambiental do 

produto em questão 

 

(    ) 24.1. (    ) 24.2. (    ) 24.3. 
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3. Composição da Escala ECCB (Ecologically Conscious Consumer 

Behavior) 

� Para economizar energia, eu uso meu carro o menos possível. 

� Eu normalmente faço um esforço consciente para limiatar o uso de produtos que são 

confeccionados ou usam recursos escassos. 

� Eu tento comprar aparelhos eletrodomésticos que economizam energia. 

� Eu sempre tento usar aparelhos elétricos (p.ex lavadora de louça, lavadora de roupa e sacadora) 

antas das 10 horas e deposi das 22 horas. 

� Eu não compro produtos que tem excesso de embalagem. 

� Quando é possível fazer uma opção, eu sempre escolho aquele que agrava menos a poluição. 

� Eu tenho tentado muto reduzir a quantidade de energia elétrica que utilizo. 

� Se eu entendo o possível dano qe alguns produtos podem causas ao meio ambiente, eu não os 

compro. 

� Eu mudei de produtos por razões ecológicas. 

� Eu utilizo um centro de reciclagem ou, de alguma forma, reciclo o lixo de minha casa. 

� Faço todo o possível para comprar produtos de papel confeccionados com papel reciclado. 

� Eu comprei um aparelho eletrodoméstico porque ele consome menos eletricidade do que outras 

marcas. 

� Eu uso um detergente (ou sabão) com pouco fosfato para lavar a ropua. 

� Eu tenho convencido minha família ou amigos a não comprar alguns produtos que são 

prejudiciais ao meio ambiente. 

� Eu substitui as lâmpadas de minha casa por aquelas de menor voltagem para economizar energia 

elétrica. 

� Eu tenho comprado certos produtos porque poluem menos. 

� Não compro produtos em recipientes aerosol. 

� Sempre que possível, eu compro produtos com embalagens reutilizáveis. 

� Quando eu faço compras, sempre faço um esforço consciente para comprar produtos que poluem 

menos. 

� Quando posso optar entre dois produtos iguais, sempre compro o que é menos prejudicial às 

pessoas e meio ambiente. 

� Eu compro papel higiênico feito de papel reciclado. 

� Eu compro lenço de papel feito de papel reciclável. 

� Eu compro toalhas de papel feito de papel reciclável. 

� Eu não compro um produto se a empresa que o vende não tem responsabildiade com o meio 

ambiente. 

� Comprei lâmpadas que custaram mais caro, mas que poupavam energia. 

� Eu tento comprar apenas produtos que podem ser reciclados. 

� Para diminuir nossa dependência do petróleoo estrangeiro, eu uso o carro o menos possível. 

� Eu geralmente compro o produto mais barato, não importa o seu impacto na sociedade. 

� Eu não compro o produtos para casa que prejudiquem o meio ambiente. 

� Eu compro lâmpadas de alta eficiência para economiza energia. 

 

Fonte: STRAUGHAN, R.; ROBERTS, J. Environmental segmentation alternatives: a look at green 

consumer behavior in the new millenium. Journal of Consumer Marketing, v. 16, n. 6, 1999, p. 572-573 
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4. Escala Laroche et al. (2001) 

 

Constructos e medidas 

Atitudes 

Gravidade do problema ambiental 

  Em nosso país, temos tanta eletricidade que não temos que se preocupar com a conservação  

  Como vivemos em um país tão grande, qualquer poluição que nós criamos é fácil de espalhar-se e portanto, de 

nenhum interesse para mim 
  Com tanta água neste país, não vejo por que as pessoas estão preocupadas com desperdício 

  Nosso país tem tanta árvore que não existe necessidade de recilcar papel 

  Como a Terra é um sistema fechado, tudo voltará ao normal e não preciso me precoupar com o estado atual 

Importância de ser ambientalmente amigável 

  Reciclar reduzirá a poluição 

  Reciclar é importante para salvar os recursos naturais 

  Reciclar reduzirá o acúmulo de lixos em aterros 

Nível de responsabilidade corporativa 

  Companhias de papel estão preocupadas com o meio ambiente 

  Companhias de embalagens para alimentos estão agindo de maneira responsável para com o meio ambiente 

Inconveniência de ser ambientalmente amigável 

  Manter pilhas de lixo separadas para reciclagem é muito complicado 

  Reciclar dá muito trabalho 

  Eu odeio lavar garrafas vazias para reciclagem 

  Não vale a pena o esforço para tentar controlar a poluição 

Comportamentos 

Consideração de questões ambientais na compra 

  No ato da compra, checar se a embalagem de papel é feita com material reciclado 

  Recusar comprar produtos de empresas acusadas de serem poluidoras 

  Comprar produtos nocivos ao meio ambiente 

  Comprar facas, garfos ou colheres de plásticos 

  Compras copos de plásticos ou isopor 

Valores 

Coletivismo 

  Amar (i.e., afetuoso, terno) 

  Altruísmo (i.e. agir pelo bem-estar do próximo) 
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Segurança 

  Segurança 

Diversão/entretenimento 

  Alegria 

  Prazer pela vida 

Individualismo 

  Sentimento de realização 

  Auto-respeito  

  Auto-realização 

  Independência (i.e. autoconfiança, auto-suficiência) 

Disposição para pagamento adicional 

  Você aceita pagar dez por cento a mais por produtos que são produzidos, processados e embaldos segundo uma 

maneira ambientalmente amigável 

  Eu aceitaria pagar dez por cento a mais de impostos por um programa de limpeza ambiental 

  Eu estaria de pagar um extra de R$20 por semana a fim de comprar produtos menos nocivos ao meio-ambiente 

LAROCHE, M., BERGERON, J., BARBARO-FORLEO, G. Targeting consumers who are willing to pay more for 

environmentally friendly products. Journal of Consumer Marketing, v. 18, n.6, p. 503-520, 2001.  
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5. Tabela de correlação  

 

Covariáveis IMPFA INCFA  CGPA RE CAmb TRE TRG CGA 

IMPFA 100.000 -0.04738 0.21320 0.07795 0.08425 -0.18344 -0.13271 0.09543 

INCFA -0.04738 100.000 -0.16774 -0.09044 0.02002 0.16774 0.11738 -0.00929 

CGPA 0.21320 -0.16774 100.000 -0.11751 0.04787 -0.18143 -0.14512 0.11623 

RE 0.07795 -0.09044 -0.11751 100.000 -0.02554 -0.02723 0.07151 -0.15251 

CAmb 0.08425 0.02002 0.04787 -0.02554 100.000 -0.02103 -0.06957 0.05431 

TRE -0.18344 0.16774 -0.18143 -0.02723 -0.02103 100.000 0.68101 -0.08913 

TRG -0.13271 0.11738 -0.14512 0.07151 -0.06957 0.68101 100.000 -0.13345 

CGA 0.09543 -0.00929 0.11623 -0.15251 0.05431 -0.08913 -0.13345 100.000 

CA 0.09093 -0.11269 0.06790 0.07791 0.08824 -0.14449 -0.08105 0.14493 

IA 0.17348 -0.03129 -0.02923 0.06848 0.19551 -0.20702 -0.20847 -0.00843 

VI -0.01080 0.04301 -0.03231 0.01969 -0.02002 -0.03437 0.02232 -0.04370 

VD 0.03907 0.06004 0.06039 0.02090 -0.01329 -0.06039 -0.02734 -0.15961 

VS -0.03658 0.06632 0.07585 -0.00600 0.05006 -0.07585 -0.14509 0.00524 

CI_FAB 0.03150 -0.12550 -0.01049 0.11722 0.07019 -0.04938 -0.08081 0.07994 

CI_GOV 0.11611 -0.07686 -0.01230 0.08931 -0.06660 0.07052 0.04872 -0.01443 

CI_UNIV 0.14398 -0.07498 0.05385 -0.00022 0.04463 -0.13300 -0.11923 0.09190 

CI_ONG 0.14332 -0.04738 0.00491 0.01481 0.15451 -0.06442 -0.13271 0.14272 

CCFA 0.07299 0.00055 0.09452 -0.06781 0.19696 -0.06715 -0.08483 0.23866 

A1_SEXO 0.06234 -0.01716 0.03950 -0.07844 0.07081 -0.03950 -0.03678 -0.05656 

A2_ESCOLARIDADE  0.15202 -0.07673 0.15643 -0.01685 0.21337 -0.26405 -0.20671 0.38794 

CLASSEN2 -0.04961 0.09318 -0.17029 -0.02405 -0.18554 0.11140 0.01463 -0.23895 

A3_ESTADOCIVILN -0.05020 -0.00844 -0.02787 0.02705 -0.09013 0.02787 0.05269 -0.16861 

GRUPO_IDADEN -0.01561 0.05081 -0.08329 -0.00327 0.05675 0.08329 0.01486 -0.40531 

A5_PROFISSAON 0.00531 0.02161 -0.02785 0.07155 0.01846 0.02785 0.04631 -0.16972 
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Covariáveis CA IA VI VD VS CI_FAB  CI_GOV CI_UNIV  

IMPFA 0.09093 0.17348 -0.01080 0.03907 -0.03658 0.03150 0.11611 0.14398 

INCFA -0.11269 -0.03129 0.04301 0.06004 0.06632 -0.12550 -0.07686 -0.07498 

CGPA 0.06790 -0.02923 -0.03231 0.06039 0.07585 -0.01049 -0.01230 0.05385 

RE 0.07791 0.06848 0.01969 0.02090 -0.00600 0.11722 0.08931 -0.00022 

CAmb 0.08824 0.19551 -0.02002 -0.01329 0.05006 0.07019 -0.06660 0.04463 

TRE -0.14449 -0.20702 -0.03437 -0.06039 -0.07585 -0.04938 0.07052 -0.13300 

TRG -0.08105 -0.20847 0.02232 -0.02734 -0.14509 -0.08081 0.04872 -0.11923 

CGA 0.14493 -0.00843 -0.04370 -0.15961 0.00524 0.07994 -0.01443 0.09190 

CA 100.000 -0.08673 0.11269 -0.05171 0.04549 0.04089 0.04987 0.19789 

IA -0.08673 100.000 -0.03469 0.10508 0.02564 0.11604 -0.11893 0.00908 

VI 0.11269 -0.03469 100.000 0.42525 0.38044 0.12550 0.07686 0.07498 

VD -0.05171 0.10508 0.42525 100.000 0.37305 0.04447 -0.02511 -0.11134 

VS 0.04549 0.02564 0.38044 0.37305 100.000 -0.00703 0.01126 0.03608 

CI_FAB 0.04089 0.11604 0.12550 0.04447 -0.00703 100.000 0.37611 0.05908 

CI_GOV 0.04987 -0.11893 0.07686 -0.02511 0.01126 0.37611 100.000 0.14676 

CI_UNIV 0.19789 0.00908 0.07498 -0.11134 0.03608 0.05908 0.14676 100.000 

CI_ONG 0.15775 0.05570 0.04738 -0.13417 0.00329 0.29266 0.19230 0.42018 

CCFA 0.04562 0.02918 -0.05406 -0.10534 0.11834 -0.01040 0.03383 0.05058 

A1_SEXO 0.07454 0.13233 -0.03486 0.00459 0.13343 0.06669 0.00339 -0.04536 

A2_ESCOLARIDADE  0.27000 -0.05167 0.05043 -0.13029 0.05073 0.02994 -0.03344 0.22230 

CLASSEN2 -0.20699 0.03805 -0.09318 0.04315 -0.05491 0.00915 0.06468 -0.21978 

A3_ESTADOCIVILN 0.03004 0.04150 0.00844 0.06834 -0.05489 0.01688 0.01843 0.00194 

GRUPO_IDADEN -0.13197 0.24841 -0.08007 0.05837 -0.12597 0.05307 0.05509 0.00233 

A5_PROFISSAON -0.12915 0.14697 -0.00022 0.07731 -0.08462 0.09185 -0.02849 -0.04959 
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Covariáveis CI_ONG CCFA A1_SEXO 
A2_ESCOL

ARIDADE  

CLASSE

N2 

A3_ESTAD

OCIVILN  

GRUPO_

IDADEN 

A5_PROF

ISSAON 

IMPFA 0.14332 0.07299 0.06234 0.15202 -0.04961 -0.05020 -0.01561 0.00531 

INCFA -0.04738 0.00055 -0.01716 -0.07673 0.09318 -0.00844 0.05081 0.02161 

CGPA 0.00491 0.09452 0.03950 0.15643 -0.17029 -0.02787 -0.08329 -0.02785 

RE 0.01481 -0.06781 -0.07844 -0.01685 -0.02405 0.02705 -0.00327 0.07155 

CAmb 0.15451 0.19696 0.07081 0.21337 -0.18554 -0.09013 0.05675 0.01846 

TRE -0.06442 -0.06715 -0.03950 -0.26405 0.11140 0.02787 0.08329 0.02785 

TRG -0.13271 -0.08483 -0.03678 -0.20671 0.01463 0.05269 0.01486 0.04631 

CGA 0.14272 0.23866 -0.05656 0.38794 -0.23895 -0.16861 -0.40531 -0.16972 

CA 0.15775 0.04562 0.07454 0.27000 -0.20699 0.03004 -0.13197 -0.12915 

IA 0.05570 0.02918 0.13233 -0.05167 0.03805 0.04150 0.24841 0.14697 

VI 0.04738 -0.05406 -0.03486 0.05043 -0.09318 0.00844 -0.08007 -0.00022 

VD -0.13417 -0.10534 0.00459 -0.13029 0.04315 0.06834 0.05837 0.07731 

VS 0.00329 0.11834 0.13343 0.05073 -0.05491 -0.05489 -0.12597 -0.08462 

CI_FAB 0.29266 -0.01040 0.06669 0.02994 0.00915 0.01688 0.05307 0.09185 

CI_GOV 0.19230 0.03383 0.00339 -0.03344 0.06468 0.01843 0.05509 -0.02849 

CI_UNIV 0.42018 0.05058 -0.04536 0.22230 -0.21978 0.00194 0.00233 -0.04959 

CI_ONG 100.000 0.14462 -0.03051 0.16376 -0.10099 -0.03841 -0.11351 -0.05195 

CCFA 0.14462 100.000 -0.01046 0.34271 -0.19243 -0.25984 -0.15955 -0.04362 

A1_SEXO -0.03051 -0.01046 100.000 0.04809 -0.03939 0.16534 0.04362 -0.23887 

ESCOLAR. 0.16376 0.34271 0.04809 100.000 -0.66374 -0.24345 -0.31163 -0.19740 

CLASSEN2 -0.10099 -0.19243 -0.03939 -0.66374 100.000 0.21555 0.22406 0.10252 

A3_ESTADO

CIVILN 
-0.03841 -0.25984 0.16534 -0.24345 0.21555 100.000 0.35542 0.17357 

DADEN -0.11351 -0.15955 0.04362 -0.31163 0.22406 0.35542 100.000 0.42329 

A5_PROFISS

AON 
-0.05195 -0.04362 -0.23887 -0.19740 0.10252 0.17357 0.42329 100.000 
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6. Testes de consistência interna e de qualidade 

 

KMO E BARTLET 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
0,568 

 

Bartlett's Test of Sphericity Qui-quadrado 7939,157 

df 3240 

Sig. 0,000 
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7. Tabela de correspondência de Burt 

 

 
18 - 
24 

25 - 
30 

31 - 
40 

41 - 
50 

51 - 
60 

Mais 
de 60 

Feminino Masculino 
Analfabeto – 

1º Grau 
Incomp. 

1º Grau 
Comp. – 2º 
Incompl. 

2º Grau 
Comp. – 
SuperiorI
ncompl. 

18 - 24 24 0 0 0 0 0 10 14 1 5 18 

25 - 30 0 20 0 0 0 0 9 11 1 4 11 

31 - 40 0 0 38 0 0 0 22 16 4 9 18 

41 - 50 0 0 0 44 0 0 30 14 7 11 13 

51 - 60 0 0 0 0 26 0 14 12 9 7 9 

Mais de 60 0 0 0 0 0 42 20 22 18 13 6 

Feminino 10 9 22 30 14 20 105 0 19 31 35 

Masculino 14 11 16 14 12 22 0 89 21 18 40 

Analfabeto – 1º 
Grau Incomp 1 1 4 7 9 18 19 21 40 0 0 

1º Grau Comp. – 
2º Incompl 5 4 9 11 7 13 31 18 0 49 0 
2º Grau Comp. – 
Superior Incompl. 18 11 18 13 9 6 35 40 0 0 75 
Superior 
Completo 0 4 7 13 1 5 20 10 0 0 0 

Casado 2 6 21 28 17 24 50 48 25 20 35 

Separado 0 0 3 5 2 2 8 4 2 4 5 

Solteiro 18 9 9 4 4 3 23 24 3 7 30 

União Estável 4 5 5 6 0 1 10 11 5 9 4 

Viuvo 0 0 0 1 3 12 14 2 5 9 1 

Aposentado 0 0 0 0 7 24 11 20 15 8 6 

Assalariado 11 11 26 28 8 5 39 50 10 20 40 

Desempregado 3 2 0 2 0 0 5 2 0 0 7 

Do Lar 2 3 5 6 11 8 35 0 8 16 9 

Estudante 7 0 0 1 0 0 3 5 0 1 6 

Outros 0 1 3 3 0 0 6 1 2 1 1 

Prof Liberal 1 3 4 4 0 5 6 11 5 3 6 

A 1 0 2 7 0 2 7 5 0 0 2 

B1 6 6 7 10 3 3 22 13 0 5 16 

B2 9 6 18 14 7 11 33 32 7 13 40 

C1 6 8 8 8 12 9 24 27 16 20 14 

C2 2 0 2 3 4 10 15 6 9 9 3 

DE 0 0 1 2 0 7 4 6 8 2 0 
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Superior 

Completo 
Casado Separado Solteiro 

União 

Estável 
Viuvo Aposentado Assalariado 

18 - 24 0 2 0 18 4 0 0 11 

25 - 30 4 6 0 9 5 0 0 11 

31 - 40 7 21 3 9 5 0 0 26 

41 - 50 13 28 5 4 6 1 0 28 

51 - 60 1 17 2 4 0 3 7 8 

Mais de 60 5 24 2 3 1 12 24 5 

Feminino 20 50 8 23 10 14 11 39 

Masculino 10 48 4 24 11 2 20 50 
Analfabeto – 1º 
Grau Incomp 0 25 2 3 5 5 15 10 
º Grau Comp. – 2º 
Incompl 0 20 4 7 9 9 8 20 
2º Grau Comp. – 
Superior Incompl. 0 35 5 30 4 1 6 40 

Superior Completo 30 18 1 7 3 1 2 19 

Casado 18 98 0 0 0 0 19 39 

Separado 1 0 12 0 0 0 0 10 

Solteiro 7 0 0 47 0 0 3 27 

União Estável 3 0 0 0 21 0 0 13 

Viuvo 1 0 0 0 0 16 9 0 

Aposentado 2 19 0 3 0 9 31 0 

Assalariado 19 39 10 27 13 0 0 89 

Desempregado 0 2 0 4 1 0 0 0 

Do Lar 2 24 1 2 2 6 0 0 

Estudante 1 1 0 7 0 0 0 0 

Outros 3 3 0 1 2 1 0 0 

Prof Liberal 3 10 1 3 3 0 0 0 

A 10 10 0 1 1 0 1 7 

B1 14 15 1 14 3 2 2 23 

B2 5 36 4 17 6 2 8 30 

C1 1 25 4 9 9 4 8 22 

C2 0 8 2 4 1 6 7 2 

DE 0 4 1 2 1 2 5 5 
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 Desempregado Do Lar Estudante Outros Prof Liberal A B1 B2 C1 C2 DE 

18 - 24 3 2 7 0 1 1 6 9 6 2 0 

25 - 30 2 3 0 1 3 0 6 6 8 0 0 

31 - 40 0 5 0 3 4 2 7 18 8 2 1 

41 - 50 2 6 1 3 4 7 10 14 8 3 2 

51 - 60 0 11 0 0 0 0 3 7 12 4 0 

Mais de 60 0 8 0 0 5 2 3 11 9 10 7 

Feminino 5 35 3 6 6 7 22 33 24 15 4 

Masculino 2 0 5 1 11 5 13 32 27 6 6 
Analfabeto – 1º 
Grau Incomp 0 8 0 2 5 0 0 7 16 9 8 
1º Grau Comp. – 2º 
Incompl 0 16 1 1 3 0 5 13 20 9 2 
2º Grau Comp. – 
Superior Incompl. 7 9 6 1 6 2 16 40 14 3 0 

Superior Completo 0 2 1 3 3 10 14 5 1 0 0 

Casado 2 24 1 3 10 10 15 36 25 8 4 

Separado 0 1 0 0 1 0 1 4 4 2 1 

Solteiro 4 2 7 1 3 1 14 17 9 4 2 

União Estável 1 2 0 2 3 1 3 6 9 1 1 

Viuvo 0 6 0 1 0 0 2 2 4 6 2 

Aposentado 0 0 0 0 0 1 2 8 8 7 5 

Assalariado 0 0 0 0 0 7 23 30 22 2 5 

Desempregado 7 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 

Do Lar 0 35 0 0 0 1 3 10 13 8 0 

Estudante 0 0 8 0 0 2 0 4 1 1 0 

Outros 0 0 0 7 0 0 4 1 2 0 0 

Prof Liberal 0 0 0 0 17 1 3 7 4 2 0 

A 0 1 2 0 1 12 0 0 0 0 0 

B1 0 3 0 4 3 0 35 0 0 0 0 

B2 5 10 4 1 7 0 0 65 0 0 0 

C1 1 13 1 2 4 0 0 0 51 0 0 

C2 1 8 1 0 2 0 0 0 0 21 0 

DE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
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8. Distribuição das categorias ambientais de consumidor por variáveis 

sociodemográficas 

 

1. Distribuição da amostra por categoria ambiental de consumidor 

CONCEITO Frequência Percentual 
Frequência 

Acumulada 

Percentual 

Acumulado 

Marrom 29 15,0 29 15,0 

Verde Claro 81 41,8 110 56,7 

Verde 76 39,2 186 95,9 

Verde Escuro 8 4,1 194 100,0 

Fonte: Elaboração própria 

 

2. Distribuição das categorias ambientais de consumidor por setores entrevistados 

Setor 

Categorias Ambientais de Consumidores 
Marrom Verde Claro Verde Verde Escuro 

 
frequência % categoria frequência % categoria frequência % categoria frequência % categoria 

 
A 2 7% 7 9% 3 4% 0 0% 12 

B 0 0% 5 6% 3 4% 0 0% 8 

C 0 0% 2 2% 7 9% 1 13% 10 

D 1 3% 3 4% 4 5% 1 13% 9 

E 3 10% 5 6% 4 5% 0 0% 12 

F 4 14% 6 7% 4 5% 2 25% 16 

G 1 3% 5 6% 5 7% 0 0% 11 

H 3 10% 7 9% 7 9% 0 0% 17 

I 3 10% 4 5% 1 1% 0 0% 8 

J 5 17% 7 9% 5 7% 0 0% 17 

K 0 0% 1 1% 7 9% 0 0% 8 

L 0 0% 5 6% 6 8% 0 0% 11 

M 2 7% 4 5% 3 4% 1 13% 10 

N 2 7% 3 4% 3 4% 0 0% 8 

O 1 3% 3 4% 4 5% 0 0% 8 

P 1 3% 5 6% 5 7% 2 25% 13 

Q 1 3% 9 11% 5 7% 1 13% 16 

Total 29 100% 81 100% 76 100% 8 100% 194 
Fonte: Elaboração própria 
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3. Distribuição das categorias ambientais de consumidor por gênero  

Gênero 
Categorias Ambientais de Consumidores 

Marrom Verde Claro Verde Verde Escuro 
frequência % categoria frequência % categoria frequência % categoria frequência % categoria 

Masculino 14 48% 41 51% 32 42% 2 25% 
Feminino 15 52% 40 49% 44 58% 6 75% 

Total 29 100% 81 100% 76 100% 8 100% 
Fonte: Elaboração própria 

 

4. Distribuição das categorias ambientais de consumidor por escolaridade 

Escolaridade 
Categorias Ambientais de Consumidores 

Marrom Verde Claro Verde Verde Escuro 
frequência % categoria frequência % categoria frequência % categoria frequência % categoria 

Analfabeto ou 
Primeiro Grau 

Incompleto 
9 31% 19 23% 12 16% 0 0% 

Primeiro Grau 
Completo ou 
Segundo Grau 

Incompleto 

9 31% 22 27% 18 24% 0 0% 

Segundo Grau 
Completo ou 

Superior 
Incompleto 

8 28% 32 40% 29 38% 6 75% 

Superior 
Completo 

3 10% 8 10% 17 22% 2 25% 

Total 29 100% 81 100% 76 100% 8 100% 
Fonte: Elaboração própria 

 

5. Distribuição das categorias ambientais de consumidor por estado civil 

Estado Civil 

Categorias Ambientais de Consumidores 
Marrom Verde Claro Verde Verde Escuro 

frequência % categoria frequência % categoria frequência % categoria frequência % categoria 

Solteiro 5 17% 18 22% 21 28% 3 38% 
Casado  16 55% 42 52% 36 47% 4 50% 

União Estável 1 3% 12 15% 8 11% 0 0% 
Separado 2 7% 1 1% 1 1% 0 0% 

Divorciado 1 3% 3 4% 3 4% 1 13% 
Viúvo 4 14% 5 6% 7 9% 0 0% 
Total 29 100% 81 100% 76 100% 8 100% 

Fonte: Elaboração própria 
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6. Distribuição das categorias ambientais de consumidor por faixa etária  

Faixa Etária 
Categorias Ambientais de Consumidores 

Marrom Verde Claro Verde Verde Escuro 
frequência % categoria frequência % categoria frequência % categoria frequência % categoria 

18 - 24 2 7% 13 16% 8 11% 1 13% 
25 - 30 0 0% 9 11% 11 14% 0 0% 
31 - 40 4 14% 18 22% 14 18% 2 25% 
41 - 50 7 24% 13 16% 21 28% 3 38% 
51 - 60 5 17% 9 11% 11 14% 1 13% 

Mais de 60 11 38% 19 23% 11 14% 1 13% 

Total 29 100% 81 100% 76 100% 8 100% 
Fonte: Elaboração própria 

 

7. Distribuição das categorias ambientais de consumidor por situação profissional 

Situação 
profissional 

Categorias Ambientais de Consumidores 
Marrom Verde Claro Verde Verde Escuro 

frequência 
% 

categoria 
frequência 

% 
categoria 

frequência 
% 

categoria 
frequência 

% 
categoria 

Desempregado 0 0% 2 2% 4 5% 1 13% 
Estudante 1 3% 4 5% 2 3% 1 13% 
Do Lar 4 14% 16 20% 14 18% 1 13% 

Assalariado 9 31% 35 43% 40 53% 5 63% 
Profissional Liberal 2 7% 10 12% 5 7% 0 0% 

Aposentado 10 34% 12 15% 9 12% 0 0% 
Outros 3 10% 2 2% 2 3% 0 0% 
Total 29 100% 81 100% 76 100% 8 100% 

Fonte: Elaboração própria 

 

8. Distribuição das categorias ambientais de consumidor por hábitos perante as mídias 

selecionadas 

Mídia Respostas 

Categorias Ambientais de Consumidores 

Marrom Verde Claro Verde Verde Escuro 

frequência % categoria frequência % categoria frequência % categoria frequência % categoria 

Rádio 
sim 12 41% 30 37% 34 45% 5 63% 
não 12 41% 17 21% 14 18% 1 13% 

Tv 
sim 22 76% 56 69% 61 80% 7 88% 
não 3 10% 5 6% 2 3% 0 0% 

Jornais 
sim 6 21% 19 23% 30 39% 2 25% 
não 13 45% 36 44% 29 38% 5 63% 

Revistas 
sim 7 24% 21 26% 36 47% 3 38% 

não 15 52% 38 47% 24 32% 2 25% 
Fonte: Elaboração própria 
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9. Distribuição das categorias ambientais de consumidor por variáveis 

psicográficas 

 

  Categorias Ambientais de Consumidores 
Geral 

Variável 
Marrom Verde Claro Verde Verde Escuro 

frequência 
% 

categoria 
frequência 

% 
categoria 

frequência 
% 

categoria 
frequência 

% 
categoria 

frequência %  

ImpFA 20 69% 56 69% 58 76% 7 88% 141 73% 

IncFA 1 3% 2 2% 5 7% 0 0% 8 4% 

CGPA 24 83% 65 80% 62 82% 7 88% 158 81% 

RE 4 14% 13 16% 13 17% 1 13% 31 16% 

CAmb 13 45% 36 44% 56 74% 7 88% 112 58% 

TRE 7 24% 17 21% 11 14% 1 13% 36 19% 

TRG 5 17% 16 20% 10 13% 1 13% 32 16% 

CCFA 17 59% 46 57% 52 68% 6 75% 121 62% 

CGA 5 17% 32 40% 35 46% 5 63% 77 40% 

CA 28 97% 76 94% 76 100% 8 100% 188 97% 

IA 19 66% 67 83% 64 84% 7 88% 157 81% 

VI 28 97% 77 95% 73 96% 8 100% 186 96% 

VC 29 100% 81 100% 76 100% 8 100% 194 100% 

VD 29 100% 74 91% 69 91% 7 88% 179 92% 

VS 25 86% 74 91% 69 91% 8 100% 176 91% 

CAA 5 17% 8 10% 9 12% 0 0% 22 11% 

CCM 29 100% 81 100% 76 100% 8 100% 194 100% 

CI_fab 7 24% 15 19% 27 36% 3 38% 52 27% 

CI_gov 9 31% 22 27% 23 30% 3 38% 57 29% 

CI_univ 20 69% 69 85% 72 95% 8 100% 169 87% 

CI_ong 14 48% 54 67% 65 86% 8 100% 141 73% 

total 29 100% 81 100% 76 100% 8 100% 194 100% 

Fonte: Elaboração Própria 

 


