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Há 245 anos, a Faber-Castell tem a prática da responsabilidade socioambiental como uma
atividade incorporada em todos os seus processos, por meio da adoção de uma postura ética
e socioambientalmente responsável. Com respeito aos seres humanos e ao meio ambiente, a
empresa contribui para uma qualidade de vida melhor para as futuras gerações. 

A Faber-Castell acredita que iniciativas, como as pesquisas realizadas pelo Instituto Akatu,
contribuem para estreitar a relação entre o consumo e a produção. Por meio de pesquisas
como esta, também é possível conhecer o comportamento e a percepção dos consumidores em
relação às ações das empresas que buscam aprimorar a sua responsabilidade social e ambiental,
de forma a orientar e dar mais eficácia a estes esforços. 

Gioji Okuhara
Diretor Presidente

Nosso Parceiro
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O Instituto Akatu é uma organização não-governamental sem fins lucrativos, criado
em 15 de março (Dia Mundial do Consumidor) de 2001, com a missão de conscientizar e
mobilizar o consumidor para o seu papel na construção da sustentabilidade. 
A palavra Akatu vem da união de duas palavras do tupi antigo: A, que significa “semente”, e
também “mundo” e Katu, que significa “bom”, e também “melhor”. Então, Akatu quer dizer,
ao mesmo tempo, “semente boa” e “mundo melhor”. A essência individual da semente
associada ao coletivo do mundo permite traduzir a palavra Akatu como “semente boa para
um mundo melhor” ou “indivíduo bom para um coletivo melhor”. Assim, engloba em uma
única identidade o indivíduo e o próprio mundo. Esse conceito está na base das ações e dos
princípios que o Instituto Akatu se propõe a disseminar. Isso porque entendemos que o
consumo consciente tem início na percepção de cada indivíduo dos impactos que suas ações
cotidianas (compra, utilização e descarte de produtos e serviços) têm sobre ele mesmo, sobre
a sociedade, o meio ambiente e a economia.
O Akatu quer mostrar a possibilidade de transformar o coletivo por meio de comportamentos
e atitudes individuais que expressem o conceito e a prática do consumo consciente.
Nesse processo, busca-se transformar o “cidadão consumidor” (o cidadão cuja principal
qualidade é ser consumidor) em “consumidor cidadão” (o consumidor cuja principal qualidade
é ser cidadão), contribuindo, desta maneira, para uma sociedade economicamente próspera,
socialmente justa e ambientalmente sustentável.

Helio Mattar
Diretor Presidente
Instituto Akatu pelo Consumo Consciente
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A pesquisa realizada por iniciativa do Instituto Akatu e da Faber Castell, com planejamento,
análise e execução da Market Analysis, em 2006, revela o estágio em que se encontra o consum-
idor brasileiro rumo ao consumo consciente. Examina, também, a evolução deste comportamento
comparando os dados atuais com duas pesquisas anteriores realizadas pelo Akatu: “Descobrindo
o consumidor consciente”, realizada em 2003, e “Consumidores conscientes: o que pensam
e como agem”, de 2005. 
Com cenários nacional e internacional muito diferentes daqueles da primeira avaliação,
realizada em 2003, a relevância deste estudo é tripla: (a) atualiza os resultados da pesquisa;
(b) valida a metodologia inicial e (c) valida o enfoque analítico inicial.
Como contribuição peculiar, este estudo possibilita também uma primeira discussão empírica e
sistemática dos fatores de longo prazo que moldam a evolução do comportamento consciente. 
Entre os tópicos cobertos nesta pesquisa destacam-se:

1. A evolução na intensidade do consumo consciente com relação aos 13 comportamentos,
que caracterizam a segmentação do consumidor, tendo como linha de base a Pesquisa 3
do Akatu, “Descobrindo o consumidor consciente”, de 2003, enfocando o público em geral; 

2. A evolução nos tipos e graus de assimilação de valores e adesão a comportamentos
conscientes em relação à Pesquisa 5 do Akatu, “Consumidores conscientes: o que
pensam e como agem”, de 2005, enfocando o público de consumidores mais conscientes;

3. A investigação das crenças e valores que motivariam uma sensibilidade maior do
consumidor para a adoção de comportamentos social e ambientalmente responsáveis; e,

4. A revisão metodológica, com a reorganização dos “Indicadores Akatu do Consumo
Consciente”, ferramenta voltada à avaliação do estágio de consciência no consumo
de um indivíduo ou grupo. A revisão teve por objetivo: (a) aprimorar a segmentação dos
consumidores, (b) aprimorar o critério de corte de segmentação dos consumidores, e 
(c) efetuar uma redução do número de perguntas dos Indicadores Akatu de Consumo
Consciente (ICCs).

O conhecimento obtido por esta pesquisa permite expandir a compreensão sobre o
comportamento do consumidor brasileiro e como intervir de forma efetiva na agenda
de consumo da sociedade brasileira. 

O estudo convida os leitores, ainda, a refletirem sobre os temas abordados, e a buscar as
melhores soluções para ampliar o comprometimento individual e da sociedade com o tema
do consumo consciente. 

Ap
re

se
nt
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Para compreender melhor
o consumidor brasileiro
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• Realizada entre setembro e outubro de 2006, a pesquisa “Como e por que os brasileiros
praticam o Consumo Consciente” entrevistou 1.275 adultos de todas as classes sociais,
residentes nas 11 principais cidades das cinco regiões geográficas do País (Norte,
Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul). O resultado atualiza o conhecimento sobre o
consumo consciente no Brasil, e auxilia a entender os mecanismos que explicam a maior
ou menor absorção de tais condutas, através da primeira análise que foi feita sobre
motivadores do consumo consciente.

• Desde 2003 o Instituto Akatu trabalha com uma metodologia para segmentar os
consumidores brasileiros identificados a partir da prática, ou não, de 13 comportamentos.
Essas práticas indicam a consciência que o consumidor tem dos impactos de seus atos
de consumo sobre ele mesmo, as relações sociais, a economia e o meio ambiente. Foram
identificados quatro grandes grupos de consumidores: indiferentes, que aderem a no
máximo dois comportamentos; iniciantes, que praticam de três a sete comportamentos;
engajados, de oito a 10 comportamentos e os conscientes que assumem de 11 a
13 comportamentos. 

• Um em cada três consumidores brasileiros percebe os impactos coletivos ou de
longo prazo nas decisões de consumo. Estes somam 33% do universo desta pesquisa e
são considerados a vanguarda dos consumidores conscientes. Destes, 28% compõe o
segmento dos consumidores engajados e 5% são os conscientes.

• A conjuntura econômica recessiva, em 2003, e em expansão, em 2006, explica a
diferença de segmentação entre os consumidores quando comparadas as pesquisas
realizadas pelo Akatu em 2003 e 2006. Em 2003, os brasileiros foram forçados a
adotar comportamentos de consumo responsáveis, enquanto em 2006, viveram
um período de expansão da renda, e portanto de estímulo ao consumo. Assim, apesar
da redução na faixa dos consumidores engajados, de 37% para 28%, o percentual de
consumidores do tipo conscientes permaneceu estável entre 5 e 6%. É possível afirmar
que os conscientes e engajados detectados nesta pesquisa, além de serem um terço da
população, podem, de certo modo, ser considerados mais “autênticos” do que aqueles
identificados em 2003, uma vez que mantêm suas posições mais conscientes mesmo
num cenário favorável a maior consumo. O grupo dos iniciantes continua sendo a maioria
da população, elevando de 54% para 59% sua participação. Os indiferentes também
aumentaram sua fatia, de 3% em 2003, para 8% em 2006.

• A classe social é um fator de peso na análise da segmentação dos consumidores,
uma vez que aqueles das classes A/B têm mais que o triplo de chances de compor o
segmento dos conscientes (A= 8% vs. D/E = 3%). Os membros da classe A aderem em
média a 7,0 dos 13 comportamentos, enquanto nas classes D/E a média de adesão é
de 5,9 comportamentos.

• Esta pesquisa constatou que escolaridade formal desempenha um papel limitado na
formação do consumidor consciente. Assim como na população brasileira, o ensino
fundamental detém a maior fatia de participação em cada segmento de consumidor,

• O regionalismo é importante na formação dos hábitos do consumidor consciente.
Registros deste estudo reproduzem a relação entre desenvolvimento sócio-economico e o

Sumário Executivo
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grau de consumo consciente. Assim, na região Sul, verifica-se que há maior participação
de consumidores engajados - 39% da população; enquanto o menor percentual está na
região Norte - 21%. 

• Vale lembrar que a população mais consciente adere, em média, a 72% dos
13 comportamentos segmentantes enquanto entre os menos conscientes a
adesão, em média, é de 39%. 

• Os brasileiros, mesmo aqueles menos conscientes, já incorporaram comportamentos de
economia como: “evitar deixar lâmpadas acesas em ambientes desocupados” ou
“fechar a torneira ao escovar os dentes”. A adoção destas práticas pressupõem benefício direto
ao indivíduo, e consideram a economia dos recursos com retorno imediato e de curto prazo. 

• Os valores do consumo consciente têm assimilação média de 60%, enquanto a adesão
aos comportamentos é de 52%, em média. A maior adesão aos valores está na esfera
social, com 62%; e a menor, de 60%, foi registrada entre as questões pessoais e
ambientais. Quanto ao comportamento a diferença entre os índices é maior: os
associados aos benefícios sociais têm 49% enquanto os com preocupações pessoais
chegam a 56%.

• Um em cada oito brasileiros (15%) preocupa-se em mobilizar outras pessoas para a
prática do consumo consciente. Entre os mais conscientes a preocupação atinge um
em cada quatro cidadãos (24%). 

• Cresceu em 7 pontos percentuais: 36% em 2005 contra 43% em 2006 a proporção de
consumidores que incentivam outros a prestigiarem empresas socialmente responsáveis.
Ao mesmo tempo, 37% da população - quase quatro em cada 10 consumidores - têm
disposição de pagar a mais por um produto com certificação de qualidade ambiental. 

• Quanto maior o grau de consciência do consumidor, mais decisivo é o fator qualidade na
hora de efetuar uma compra: 10% para os conscientes em relação aos indiferentes.
Dentre os conscientes, 24% utilizam o critério ambiental na escolha de empresas. 

• O reconhecimento de selos de certificação de produtos e de instituições cresceu
em 69% entre 2003 e 2006, passando de 19% para 32% entre os brasileiros.
O Instituto Akatu revelou-se conhecido para 13% da população.

• Os sistemas de valores exercem influência sobre a conduta dos indivíduos e dentre
os brasileiros, 3 em cada 4 absorvem valores materialistas e semi-materialistas. 
Ao mesmo tempo, aspiram por uma vida simples, indicando adesão de mais de 80% aos
valores de simplicidade voluntária.

• Na formação do consumidor consciente, os fatores conjunturais, como as campanhas
de mídia, experiências individuais e informações de terceiros contribuem tanto quanto
os fatores de longo prazo, a visão de mundo e fatores estruturais, como classe social,
idade e escolaridade. 
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1.A segmentação do público
Na pesquisa “Descobrindo o consumidor consciente”, de 2003, o Instituto Akatu apresentou,
pela primeira vez no Brasil, um estudo e uma metodologia para segmentação dos consumidores
brasileiros conforme seu grau de assimilação do consumo consciente. 

Foram identificados quatro grandes grupos de consumidores, tendo como base a prática, ou não,
de um conjunto de 13 comportamentos indicativos da consciência dos impactos do consumo
não só sobre o próprio indivíduo, mas também sobre as relações sociais, a economia e o meio
ambiente. Analisando e comparando as relações desses diferentes segmentos com seus hábitos
e idéias, bem como com suas características sociais e demográficas, é possível obter indicações
consistentes sobre os fundamentos e perspectivas da prática do consumo consciente no País.

Esta seção apresenta os critérios da segmentação realizada e examina o cenário encontrado,
tanto frente aos fatores demográficos e sociais, quanto em comparação com a situação aferida
em 2003.

1.1 Critérios de segmentação

Os estudos anteriores comprovaram que a diferença entre os diversos níveis de consciência do
consumidor é demarcada pelos comportamentos que efetivamente adotam. A heterogeneidade
de práticas varia de acordo com os diferentes graus de interiorização dos valores adotados, e
assim, é possível distinguir segmentos entre consumidores.  

Conforme detalhado na pesquisa “Descobrindo o consumidor consciente”, de 2003, com base
na adoção de 13 condutas (ver o quadro 1) é possível identificar quatro grandes segmentos
que diferenciam níveis de consumo consciente:

1. Consumidores indiferentes – adotam no máximo dois comportamentos

2. Consumidores iniciantes – adotam de três a sete comportamentos

3. Consumidores engajados 1 – adotam de oito a 10 comportamentos

4. Consumidores conscientes – adotam de 11 a 13 comportamentos

Quadro 1 - Os comportamentos segmentantes

1 A partir desta pesquisa o grupo de consumidores com segundo maior grau de assimilação do consumo consciente, chamado até agora de
comprometido passa a ser denominado engajado. A nova designação reflete melhor o perfil e motivação do grupo, não implicando mudanças do
ponto de vista estatístico ou conceitual.

01. Evita deixar lâmpadas acesas em ambientes desocupados

02. Fecha a torneira enquanto escova os dentes

03. Desliga aparelhos eletrônicos quando não está usando

04. Costuma planejar as compras de alimentos

05. Costuma pedir nota fiscal quando faz compras

06. Costuma planejar compra de roupas

07. Costuma utilizar o verso de folhas de papel já utilizadas

08. Lê o rótulo atentamente antes de decidir a compra

09. A família separa o lixo para reciclagem (lata, papel, vidro, PET, garrafas) 

10. Espera os alimentos esfriarem antes de guardar na geladeira 

11. Comprou produtos feitos com material reciclado, nos últimos 6 meses 

12. Comprou produtos orgânicos, nos últimos seis meses (por ex.: alimentos sem agrotóxicos, carne sem hormônios ou antibióticos)

13. Procura passar ao maior número possível de pessoas as informações que aprende sobre empresas e produtos.
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Conforme demonstrado a seguir, o critério de segmentação utilizado, apesar de se basear
apenas em uma dimensão quantitativa (número de comportamentos adotados), permite uma
associação a claros aspectos qualitativos, quando consideramos a natureza dos diferentes tipos
de comportamentos praticados pelos consumidores de cada um dos segmentos. 

1.2 Os tipos de comportamentos usados na segmentação

Na primeira pesquisa desta série (“Descobrindo o consumidor consciente”, 2003) o Akatu
identificou 13 comportamentos, utilizados para segmentar o público consumidor conforme seu
grau de consciência no consumo, e os agrupou em três grandes dimensões qualitativas, que
apoiaram em grande medida a análise dos resultados e a caracterização dos diferentes tipos
de consumidor. Como se verá mais adiante, o grau de adoção dos diferentes tipos de
comportamento varia significativamente conforme o grau de consciência no consumo.

Os atributos qualitativos dessas dimensões foram identificados com base em considerações
conceituais e no senso comum, e associados a cada um dos comportamentos, resultando nos
seguintes grupos:

1. Eficiência: comportamentos que geram benefícios diretos e de curto prazo para
o consumidor, evitando desperdício e gerando melhor aproveitamento dos produtos
e serviços.

2. Reflexão: comportamentos que resultam em benefícios de médio prazo para o
consumidor, associados à reflexão sobre suas práticas de consumo.

3. Solidariedade: comportamentos cujos benefícios para quem os pratica vêm a longo
prazo, por meio da coletividade ou visando as futuras gerações. 

Avançando nesses estudos, a presente pesquisa investigou a correlação interna dos dados
agora coletados, e apresentou nova possibilidade de composição para o agrupamento
qualitativo dos 13 comportamentos segmentantes. Essa reorganização foi obtida com a técnica
de análise fatorial e validação conceitual dos conjuntos de itens que compuseram cada
agrupamento final. O resultado foi o seguinte conjunto de grupos qualitativos:

1. Economia: práticas que pressupõe o benefício direto para o indivíduo, considerando o
não desperdício dos recursos, com retorno imediato e de curto prazo;

2. Planejamento: práticas que pressupõem a otimização racional dos recursos que, quando
planejados antecipadamente, são melhor aproveitados e inferem um retorno a médio e
longo prazo;

3. Compras sustentáveis: práticas que indicam a sensibilização no plano do consumo e
mobilização do indivíduo diante das causas da sustentabilidade e responsabilidade social
corporativa, premissas do consumo consciente. Nem sempre essas práticas podem ser
medidas pelo retorno a curto ou longo prazo;

4. Reciclagem: práticas diretamente ligadas ao descarte, re-uso e reaproveitamento de
materiais, às vezes implicando em um retorno imediato para o consumidor, às vezes não.

A comparação dos resultados desses dois estudos valida o agrupamento qualitativo criado
em 2003, ao mesmo tempo em que o enriquece, com novos atributos para análise e maior
precisão técnica. O quadro a seguir apresenta os 13 comportamentos segmentantes, conforme
os resultados de ambos estudos.
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Pela observação do quadro acima, verifica-se:

1. O surgimento do grupo Reciclagem, uma vez que a freqüência da adoção dos dois comportamentos
a ele relacionados independe, estatisticamente, dos demais comportamentos segmentantes: a
adoção das práticas de reciclagem/re-uso pelos consumidores mostrou-se acompanhada dos
outros comportamentos de um modo aparentemente aleatório. Acredita-se que a aparentemente
indiscriminada adoção desses comportamentos seja uma decorrência do sucesso das intensas
campanhas sobre reciclagem que vêm sendo realizadas no Brasil, motivando muitas pessoas a sua
prática, independente da sensibilização mais profunda quanto aos impactos dos atos de consumo,
e da preocupação com o consumo consciente e com a sustentabilidade.

2. Como exceção dos comportamentos classificados no grupo Reciclagem, vê-se uma total
superposição das categorias “Eficiência”, “Reflexão” e “Solidariedade” com, respectivamente, as
dimensões “Economia”, “Planejamento” e “Compra Sustentável”. Este é um achado extremamente
positivo, na medida em que reforça a consistência dos modelos de segmentação e análise propostos
e adotados a partir de 2003 pelo Akatu.
As análises realizadas para produção deste relatório se basearam no agrupamento
estatístico-conceitual, mais recente.

1.3 Resultado da segmentação 2006

Neste tópico encontra-se a atual composição dos consumidores quanto aos seus segmentos
(indiferentes, iniciantes, engajados e conscientes); a comparação desse quadro com os
resultados obtidos em 2003 e em 2005; o posicionamento dos resultados diante dos tipos
de comportamentos, e ainda, a relação dos fatores demográficos e conjunturais na atual
composição, considerando os contextos distintos de 2003 e 2006.

A composição do consumo consciente (2003 x 2006): evolução de um novo fenômeno

Os resultados da segmentação dos consumidores brasileiros em geral, considerando o perfilda
população pesquisada 2, apresenta-se no gráfico 2, ao lado da situação observada em 2003 (gráfico 1).

2 O Plano Amostral no Anexo 1 trata da metodologia utilizada, e traz detalhes do perfil de público pesquisado. Em síntese, tratamos da
população urbana de todo o País – 1275 casos em 11 capitais/regiões metropolitanas - das classes A,B e C/D, idade de 18 a 74 anos,
aplicadas cotas e ponderações para estas variáveis e também para as variáveis de escolaridade, estado civil e sexo.

Quadro 2 - Dimensões qualitativas dos 13 comportamentos

Agrupamento empírico / qualitativo - 2003

Eficiência Reflexão Solidariedade Não classificado

Economia • Não deixa lâmpadas acesas
• Fecha torneira enquanto

escova os dentes
• Desliga aparelhos eletrônicos
• Espera alimentos esfriarem

antes de guardar na geladeira

Planejamento • Planeja compras de roupas
• Planeja compras de alimentos
• Pede nota fiscal 
• Lê rótulo das embalagens

Compra sustentável •Compra produtos orgânicos •Compartilha informações
•Compra material reciclado sobre empresas e produtos**

Reciclagem •Reutiliza folhas de papel • Família separa lixo
para reciclagem

Não classificado •Deu queixa a algum órgão
de defesa do consumidor *A
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* A partir da presente pesquisa, esta prática foi substituída por “Compartilha informações sobre empresas e produtos”. Para mais detalhes, consultar o
Anexo 2 desta publicação. / ** Questão incluida a partir desta pesquisa, em substituição à “Deu queixa a algum órgão de defesa do consumidor”.
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Como resultado da aplicação dos 13 comportamentos de segmentação em 2006, pode-se
destacar dois aspectos:

1. Ainda que os resultados apontem para um declínio no segmento dos consumidores
engajados, a soma dos 28% dessa parcela com os 5% dos conscientes, representa um
universo de 33% de consumidores que adotam atitudes conscientes. Portanto, podemos
afirmar que um em cada três consumidores brasileiros demonstra um bom grau de
percepção dos impactos coletivos ou de longo prazo nas suas decisões de consumo, para
além dos aspectos da economia ou de benefícios pessoais imediatos. A soma destes
dois tipos de consumidores forma o grupo dos mais conscientes, que representam uma
vanguarda na adesão do consumo consciente, em oposição aos 67% que compõem a
parcela menos consciente da população. 

Vale lembrar ainda que esta é a segunda pesquisa realizada pelo Akatu com o público
em geral para medir o grau de consciência do consumidor. A instabilidade constatada
revela que a evolução do fenômeno não segue obrigatoriamente uma direção linear.
Por outro lado, o peso percentual do segmento de maior consciência no consumo
(os conscientes) se mantém, já que a variação de 6% para 5% é muito pequena e
dentro da margem de erro da pesquisa. 

2. Observa-se um movimento de retração discreto, porém significativo, no interior dos
demais segmentos de consumidores. O grupo dos iniciantes continua a ser a maioria da
população, elevando de 54% para 59% seu peso, em detrimento do grupo dos engajados,
o qual permanece como o segundo maior, mas reduzindo de 37% para 28% seu peso na
população. No mesmo período, cresceu também o segmento dos indiferentes,
aumentando de 3% para 8% sua fatia. 

1.4 Os diferentes contextos da evolução observada

No espaço dos últimos três anos, o mundo do consumo e seus protagonistas no Brasil passaram
por uma transformação de grande intensidade. Os meses prévios ao levantamento de 2003
caracterizaram-se pela emergência em que se encontrou o cidadão médio, obrigado, pela
conjuntura econômica, a otimizar recursos e a restringir consumo, principalmente energético. 

A SEGMENTAÇÃO DO PÚBLICO PARTE 1
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Gráfico 1 -  Segmentação em 2003 Gráfico 2 - Segmentação em 2006

Conscientes

Iniciantes

6%

Engajados 37%

Indiferentes3%

54%

Iniciantes

Indiferentes8%

59%

Conscientes 5%

Engajados 28%

“Um em cada três consumidores percebe os impactos coletivos de longo prazo em suas ações de consumo”
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O ano 2003 foi de crescimento negativo, após vários anos de estagnação do PIB (-0,9% em
2003 versus 2,9% em 2006, fonte: IBGE). Também foi um ano de acentuação do desemprego 3,
queda da renda 4, e inflação em alta, chegando a 8,17%, segundo o IBGE. Foi o ano em que os
juros atingiram seu pico histórico: 28%, segundo o Banco Central. Em suma, um quadro
econômico que estimulava fortes restrições no nível pessoal de consumo, como forma de
otimizar os recursos disponíveis. Também no âmbito internacional o cenário era claramente
conservador, recomendando prudência na elevação do consumo e priorização da poupança.

Reforçando esta conjuntura, e antecedendo o início da pesquisa de 2003, ocorreu a crise de
energia que resultou no “apagão elétrico”. Embora resolvido em pouco tempo, prevaleceu o
medo, alimentado pelo governo, de um novo apagão, a menos que determinadas práticas
restritivas prevalecessem. O governo realizou intensa campanha publicitária, enfatizando a
importância do problema e, sobretudo, a responsabilidade individual sobre o controle da
situação. Reforçou, também, a política de penalização individual, preparada para aqueles
que não diminuíssem o consumo elétrico. Sobrepreços foram praticados como estímulos
à minimização do consumo. Perdas econômicas resultantes do apagão impulsionaram uma
enxurrada de reclamações e queixas tanto às companhias fornecedoras do serviço elétrico,
como aos órgãos de defesa do consumidor. 

Mesmo sem evidências específicas, consideramos importante notar que este resultado
possivelmente demonstra a fragilidade da política adotada pelo governo, que apesar de
eficaz no curto prazo, revelou efeitos pouco duradouros. Quiçá uma outra estratégia - mais
fortemente calcada na educação para a sustentabilidade e para a dimensão cidadã das
decisões de consumo – teria obtido resultados mais amplos e duradouros.

Neste contexto foram feitas as 13 perguntas que construíram a segmentação do consumo
consciente, muitas delas relativas a temas diretamente afetados pelas circunstâncias de 2003.
O cuidado com o uso da energia elétrica para evitar penalidades aparentemente traduzia-se em
condutas responsáveis com relação ao uso de lâmpadas, aparelhos eletrônicos e conservação de
alimentos. A prioridade por assegurar o máximo retorno da renda disponível em condições
de incerteza, ou plena adversidade, resultava em estímulos naturais ao planejamento das
compras e à garantia de retorno, através da conservação da nota fiscal do artigo comprado.
Ou seja, além de medir o grau de consumo consciente a pesquisa também registrou traços
das ações defensivas e conjunturais frente a um contexto hostil. 

Esta é uma limitação inevitável da aplicação de instrumentos de análise quantitativa para
avaliação de fenômenos sociais: sempre haverá certo grau de “contaminação” dos resultados
por fatores diferentes dos que se deseja avaliar. Isto, porém, não invalida a pesquisa quantitativa
como instrumento de análise, desde que acompanhada dos necessários cuidados em termos de
análise, relativização e contextualização dos resultados obtidos. A continuidade dos estudos
ao longo do tempo combinada com a realização de análises “cruzadas” e diferenciadas sobre o
mesmo tema – como têm feito o Akatu e seus parceiros, – é outra medida eficaz para controle
e uso eficiente dos resultados.

Já o contexto de 2006, ano da presente pesquisa, não poderia ser mais diverso de 2003: foi o
terceiro ano com crescimento econômico (mesmo que moderado), apresentando queda na
inflação (2003 = 8,17; 2006 = 0,14. fonte: IBGE) e no desemprego (15,3 em São Paulo, fonte:
DIEESE); aumento da renda, principalmente entre as camadas sociais baixas e médio-baixas,
muito mais suscetíveis às pequenas melhoras no seu poder de compra, e que constituem a vasta
massa da população brasileira 5. Foi também o ano de maior queda de juros (juros em 2003, de
28% anuais, e em 2006, de 13,5% anuais; fonte: Banco Central) e de explosão do crédito ao

3 Em 2003, o índice de desemprego era de 19,9 enquanto em 2006 esse número declinou para 15,3 (valores em SP): fonte: DIEESE.
Segundo o IBGE, o índice dos empregos formais em 2003 era de 89,38 e em 2006 subiu para 105,78. 
4 Em 2003, a renda média dos ocupados formalmente era de R$1.059, e em 2006 o valor subiu para R$1.144. Fonte: DIEESE
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5 Em 2003, por exemplo, o tempo de trabalho necessário para que o indivíduo pudesse pagar uma cesta básica era de 149 horas e em 2006,
o tempo diminuiu para 112 horas. (fonte: DIEESE)
6 Baseado em um estudo da Market Analysis realizado em Agosto de 2006.

consumo. Houve um crescimento do acesso ao crédito em 2006, disponibilizado pelo governo
federal, de 26,4% (Fonte: DIEESE), o que estimulou o crescimento do consumo, em especial dos
eletroeletrônicos. Segundo o IBGE, estes produtos foram adquiridos numa proporção 14,5%
superior à demanda de 2005. O apagão elétrico ficou no passado e as sobretaxas por consumo
excessivo foram revertidas ou moderadas.

Mais ainda, benefícios diretos atrelados aos programas sociais do governo atingiram uma
em cada cinco famílias residentes no Brasil urbano 6, literalmente blindando milhões de
consumidores do desemprego e da carestia. 

Vale lembrar que a presente pesquisa ocorreu em plena campanha eleitoral, onde todos estes
aspectos favoráveis da conjuntura econômica foram explorados, cotidianamente, tornando-se assim
visíveis ao grande público do mesmo modo que o apagão foi palpável a todos, alguns anos antes.

Portanto, o marco geral desta Pesquisa, “Como e por que os brasileiros praticam o consumo
consciente”, aponta para um público que já não está em situação defensiva a respeito da
sua renda e seu consumo de energia em particular, mas pelo contrário, em fase expansiva.
Assim, enquanto em 2003 os dados de segmentação reuniram indivíduos com atitudes
responsáveis e partidárias da sustentabilidade, juntamente com outros, apenas reativos e
defensivos a um contexto adverso, em 2006, podemos considerar que encontramos maior
teor de “consciência real” nos vários segmentos. Havendo menos razões exógenas para
misturar consumidores com condutas semelhantes, mas obedecendo a motivações diferentes,
é lícito considerar que os consumidores conscientes e engajados encontrados na presente
pesquisa sejam até “mais autênticos” que os assim classificados na pesquisa “Descobrindo o
consumidor consciente”, de 2003.

1.5 Composição Demográfica

Com o objetivo de explorar semelhanças e singularidades do consumo consciente na população,
avaliou-se o impacto das variáveis “classe social”, “escolaridade” e “região” frente aos diferentes
tipos de comportamento e aqueles que compõem a segmentação dos consumidores. Como
mencionado no item 1.2, as duas questões agrupadas sob o tema de “reciclagem” apresentaram
pouco poder de discriminar entre os diferentes tipos de consumidor, e por isso, não serão
consideradas em algumas das análises que apresentaremos a seguir.

A composição do consumo consciente por classe social:

Ao iniciar o exame da variação da incidência do consumo consciente por classe social,
encontramos um efeito discreto, porém sistemático. Claramente, conforme mostra o gráfico 3,
consumidores de classes mais baixas (D/E) têm uma probabilidade três vezes maior de serem
consumidores indiferentes do que os incluídos na classe mais alta (A: 11% versus D/E: 3%).
Ou seja entre os consumidores de classe alta, as chances de encontrar consumidores conscientes
é três vezes maior, se comparados com os das classes mais baixas (A: 8% versus D/E 3%)

Aprofundando a compreensão deste aspecto observou-se a média de adesão aos
13 comportamentos conforme a classe social. Constatou-se uma incidência maior de
condutas conscientes entre membros da classe A (que aderem em média a sete dos
13 comportamentos), em contraponto à menor incidência destas práticas nas classes D/E
(que aderem em média a 5,9 comportamentos), conforme demonstra o quadro 4. 
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Desagregando o segmento dos consciente nas esferas de “economia”, “planejamento” e
“compra sustentável”, como apresentado em 1.2, verifica-se que apenas a esfera da
“compra sustentável” registra um efeito significativo de classe social (com a classe A
adotando em média 1,2 dos três comportamentos que compõem aquela esfera contra a
adesão de 0,7 comportamentos adotados pelas classes D/E) 7. As esferas da ”economia” e
do “planejamento” são pouquíssimo influenciadas pela classe social, pois mesmo existindo
algumas variações entre uma classe e outra, isto ocorre de forma não sistemática frente
a todas as classes, descaracterizando uma possível relação de causa e efeito. 

Quadro 4 - O efeito da classe social sobre os tipos de comportamento

7 Observe-se que a soma horizontal (por classe social) das médias nas três esferas não equivale à média geral por classe em função
de não termos inserido os valores médios da esfera (“reciclagem”).
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Média de A=7,0 A=3,1 A=1,9 A=1,2
Comportamentos por B=6,6 B=2,8 B=1,8 B=1,1
Classe Social

C=6,4 C=3,1 C=1,8 C=0,8
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Reflexão
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de roupas
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Exige nota fiscal
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produtos orgânicos

Compra material
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Desliga eletros

Esfria alimentos

Tipos de comportamentos

Alta significância Alta significânciaBaixa significância Sem significância

“Consumo consciente não é exclusividade das classes de maior renda”

Gráfico 3 -  Segmentação por classe social
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A composição do consumo consciente por escolaridade:

Outro aspecto em pauta desde os primeiros estudos do Akatu refere-se à questão da
profundidade com que o grau de instrução do indivíduo interfere, direta ou indiretamente,
nos valores e comportamentos relativos ao consumo consciente. Considerando a segmentação
estipulada nos quatro segmentos de consumidores (indiferentes + iniciantes + engajados +
conscientes), observa-se uma distribuição dos distintos níveis de instrução bastante semelhante
em cada um dos segmentos de consumidores (ver gráfico 4).

Na distribuição por escolaridade, o ensino fundamental, grau de instrução dominante na
população brasileira, detém a maior fatia em cada grupo de consumidor. Não é possível afirmar
concretamente que, quanto maior for o nível de instrução, maior será também o nível de
consciência da pessoa. No entanto, verifica-se que o segmento dos consumidores engajados
contém uma parcela levemente maior de indivíduos do ensino médio (engajados = 38%;
conscientes = 32%; iniciantes = 36%; indiferentes = 30%) e superior (engajados = 9%;
conscientes = 8%; iniciantes = 7%; indiferentes = 7%)

Em termos gerais, a escolaridade formal desempenha um papel muito limitado na motivação
do consumo consciente 8. Esta constatação é seguida, naturalmente, da pergunta sobre de que
modo formou-se o grau de consciência detectado dentre todos aqueles que, mesmo com estudo
precário, já perceberam a importância da prática do consumo consciente. A resposta – baseada
mais nas experiências informais da ação cotidiana do que nos estudos sociológicos – é de que
na atual sociedade brasileira os meios de comunicação de massa e os contatos pessoais têm
um papel extremamente relevante na formação dos hábitos dos consumidores e da população
em geral. Esta constatação demonstra cabalmente a possibilidade de transformações efetivas

8 Devemos admitir que o agrupamento em três grandes categorias de instrução (feito para replicar a análise de 2003) esconde algumas diferenças
relevantes ao interior das mesmas (p.ex. entre aqueles com segundo grau completo e incompleto).

“A escolaridade formal desempenha papel limitado na prática do consumo consciente.” 

Gráfico 4 - Segmentação por escolaridade
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nos hábitos de consumo de cidadãos, por meio de ações voltadas à formação de opinião
pública, como as campanhas publicitárias, a inclusão de conteúdos na mídia informativa e
de entretenimento, a manifestação de líderes de opinião e outras formas de veiculação de
mensagens para o grande público. 

Escolaridade e renda: população geral vs consciente

A relação entre o grau de assimilação do consumo consciente e a renda é um assunto polêmico
e muito relevante. Nesta pesquisa, conforme relatado mais adiante, 57% dos entrevistados disseram
concordar com a afirmativa de que “o consumo consciente só é possível para os ricos, pois os mais
pobres não têm como ficar escolhendo com consciência”. Os dados do gráfico 3 (p.16) parecem
corroborar esta percepção do senso comum, mas ainda há pontos relevantes a serem considerados.

Buscando-se um outro olhar sobre os resultados da pesquisa de 2006 obtemos os gráficos
comparativos abaixo:

Perfil Conscientes - Educação Perfil População Geral - Educação

6%
2%

60%

32%

57%

7%

36%
Ensino Médio
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“Consumo consciente não é exclusividade das classes de maior renda”

Gráfico 5 - Educação: consumidores conscientes x população em geral

Gráfico 6 - Classe Social: consumidores conscientes x população em geral
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Constatada a maior incidência de pessoas das classes de maior renda no segmento dos conscientes
(respectivamente, 11% de “A” e 32% de “B” nos conscientes, contra 7% e 23% na “população”), confirma-se
a noção de que a classe social – como síntese de estilos de vida e poder de consumo diferenciados – não é
um fator inócuo para entender as probabilidades do consumo consciente conquistar uma incidência maior
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(ou menor) na população como um todo. Por outro lado – e isto é muito importante – existe
uma presença expressiva de representantes das classes C e D/E e dos que tiveram apenas o
ensino fundamental no segmento dos conscientes (57% e 60% do grupo, respectivamente).
Ou seja, assim como já observado na pesquisa “Descobrindo o consumidor consciente”, de 2003,
comprova-se, mais uma vez, que o consumo consciente não é uma exclusividade dos mais ricos e
instruídos. Esta constatação, obviamente, tem importantes implicações nas estratégias e expectativas
futuras para disseminação ampla do consumo consciente em toda população brasileira.

A composição do consumo consciente por regiões geográficas

Outro questionamento recorrente, e que foi enfocado neste estudo, é o aspecto do consumo
consciente pela ótica regional: existem diferenças no grau de consciência conforme a cidade
ou região do País? Para responder, a pesquisa testou o nível de consciência dos entrevistados
em 11 cidades, que representam as cinco diferentes regiões do País (gráfico 7). 

O resultado tornou evidente uma diferença entre as regiões mais distantes no País: Norte e Sul.
Enquanto a Norte apresentou o maior percentual de consumidores iniciantes entre todas as
regiões, (66%), a Sul obteve o menor índice desse segmento de consumidores (45%). Na mesma
direção, a região Sul reuniu o maior percentual de consumidores engajados (39%) e conscientes
(11%) enquanto a Norte apresentou exatamente o oposto: o menor percentual de engajados
(21%). Um aspecto curioso diz respeito ao Centro-Oeste, que apresentou o menor percentual de
consumidores conscientes (apenas 1 %), mas, ao mesmo tempo, alcançou o segundo mais alto
percentual de engajados, com 29%

Essas grandes variações de resultados demonstram que o fator região tem grande relevância
para diferenciar os consumidores por nível de consciência. Mas como as variações não
ocorreram de forma “linear”, não autorizam a construção de modelos capazes de inferir o grau
de consciência no consumo apenas a partir de fatores regionais. De um ponto de vista geral,
e apenas a título de especulação, vale notar que as regiões menos desenvolvidas apresentaram
níveis menos elevados de consumo consciente, o que parece congruente com a idéia de que é
preciso satisfazer primeiramente as necessidades básicas dos indivíduos.

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul
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“A região sul abriga o maior índice de consumidores engajados na prática do consumo consciente.”

Gráfico 7 - Percentuais dos grupos de consumidores nas regiões do Brasil 

Pesq-inteira  29/3/07  8:52 PM  Page 21



Ec
on

om
ia

como e por que os brasileiros praticam o consumo consciente?

22 www.akatu.org.br

1.6 Diferenças nos tipos de comportamento
conforme os segmentos de consumo consciente 

Mencionamos anteriormente, nas seções 1.1 e 1.2, que o critério de segmentação adotado,
mesmo sendo realizado com base em um processo quantitativo, revela uma dimensão qualitativa
muito significativa. Este aspecto, detectado e comentado na pesquisa “Descobrindo o consumidor
consciente”, de 2003, assim como os resultados da presente pesquisa Akatu/Faber Castell,
confirmam esta conclusão. Isto se evidencia na análise dos tipos de comportamentos
segmentantes adotados pelos diferentes tipos de consumidores, elaborada a seguir.

Diferenciais do grupo mais conscientes

Destacando da população o grupo dos mais conscientes (formado pelos segmentos
conscientes e engajados), que compreende 33% dos consumidores brasileiros e
comparando-o com os demais consumidores (ou seja, os segmentos iniciantes e
indiferentes), temos o gráfico 8, altamente revelador:

Espera alimentos esfriarem antes de guardar na geladeira

Fecha a torneira enquanto escova os dentes

Evita deixar lâmpadas acesas em ambientes desocupados

Desliga aparelhos eletrônicos quando não está usando

Costuma planejar as compras de alimentos

Lê rótulo atentamente antes de decidir a compra

Costuma pedir nota fiscal quando faz compras

Costuma planejar compras de roupas

Costuma utilizar o verso de folhas de papel

A família separa o lixo para reciclagem

Compartilha informações sobre empresas e produtos

Comprou produtos feitos com material reciclado nos
últimos 6 meses

Comprou produtos orgânicos nos últimos 6 meses

Iniciantes + Indiferentes

Concientes + Engajados

% de assimilação

“A consideração quanto ao futuro e aos efeitos coletivos do consumo diferencia os comportamentos
dos mais conscientes”

Gráfico 8 - Os 13 comportamentos e a relação mais conscientes vs menos conscientes 
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De uma forma geral, os consumidores considerados mais conscientes aderem aos comportamentos
em maior proporção que a população geral. A população menos consciente adere a uma média
de 30% dos 13 comportamentos, enquanto que na população mais consciente esta média é de 72%.
No gráfico 8, constata-se que são os comportamentos de “economia” os mais amplamente
adotados pela população, todos com mais de 50% de adesão, mesmo entre a população
menos consciente. Também nesses comportamentos observa-se a menor diferença de adesão
pela população em geral frente ao grupo dos mais conscientes. 
Seguindo uma ordem bastante linear, seguem-se os comportamentos de “planejamento”, onde
a adesão pelos menos conscientes fica entre 29% e 41%, ao passo que entre os mais
conscientes a adoção permanece amplamente majoritária, entre 66% e 82%. 
Seguem-se os comportamentos de “reciclagem”, com situação bastante semelhante e,
finalmente, os comportamentos de “compra sustentável”, onde estão grandes desproporções
na adesão aos comportamentos entre os mais conscientes e os menos conscientes. No caso
da compra de produtos feitos com material reciclado registrou-se um percentual de adesão de
47% entre os mais conscientes contra 17% entre os menos conscientes. Na compra de produtos
orgânicos a relação foi de 41% contra 16%. Na prática de disseminar amplamente informações
sobre empresas e produtos a desproporção foi ainda maior, de 55% para 24%.

Engajados
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100%
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99%
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99%
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77%
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76%

43%
70%
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Evita deixar lâmpadas acesas em ambientes desocupados

Espera alimentos esfriarem antes de guardar na geladeira

Fecha a torneira enquanto escova os dentes
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“Os comportamentos de reciclagem e compra sustentável diferenciam os conscientes dos engajados.” 

Gráfico 9 - Os 13 comportamentos e a relação conscientes vs engajados

Pesq-inteira  29/3/07  8:52 PM  Page 23



como e por que os brasileiros praticam o consumo consciente?

24 www.akatu.org.br

Avançando um pouco mais na análise da natureza dos comportamentos que diferenciam os
vários segmentos de consumidores, conforme seu grau de consciência, comparamos no gráfico 9
os dois segmentos que integram o grupo dos mais conscientes:
Em uma análise qualitativa do critério de segmentação, vê-se que são exatamente os
comportamentos das esferas de “reciclagem” e “compra sustentável” que fazem a diferença no
momento de distinguir o segmento de maior nível de consciência (os conscientes). É nestas
esferas que encontramos as maiores diferenças entre os conscientes e os engajados
(variação de 41% a 73% nos índices de adesão por um e por outro segmento). 

Repete-se aqui a mesma lógica observada no gráfico 8, em que tratamos das diferenças entre
os mais conscientes e os menos conscientes na população como um todo. Quanto maior o grau
de consciência, maior o percentual de adesão às práticas de consumo mais relacionadas
à cidadania, em que o benefício para o consumidor surge pela via do coletivo. Por exemplo, a
prática de “planejar a compra de alimentos” (onde existe um benefício direto - mesmo que não
imediato - para quem a adota), é bem menos diferenciadora entre engajados e conscientes, do
que a prática de ”separar o lixo para reciclagem” (onde as vantagens para quem a adota
surgem quase exclusivamente por meio dos benefícios trazidos à sociedade como um todo).
Em termos numéricos, a primeira dessas práticas mostra uma taxa de adesão 23% maior dos
conscientes frente aos engajados (97% sobre 79%), ao passo que na segunda delas este
diferencial é bem mais elevado, chegando a 55% (76% sobre 49%).
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2.1 Forma de medição
Dentre os objetivos do Akatu com seu trabalho de pesquisas, estão também o diagnóstico
de situações e a orientação para o planejamento de ações de disseminação dos conceitos e
práticas relacionados a padrões sustentáveis de consumo.
Como parte desses esforços, foram desenvolvidos os Indicadores Akatu do Consumo Consciente
(ICCs), cuja primeira utilização ocorreu na pesquisa “Consumidores conscientes: o que
pensam e como agem”, de 2005. Naquela ocasião, o foco da pesquisa recaiu sobre os
consumidores do grupo mais conscientes (segmentos conscientes e engajados), e de três
regiões metropolitanas: São Paulo, Porto Alegre e Recife. No  presente estudo, aplicamos
o mesmo instrumento a um grupo mais amplo de consumidores, sem restrições quanto ao
segmento a que pertenciam e num número maior de cidades (vide plano amostral no Anexo 1).
Esta seção resume os resultados dessa aplicação dos ICCs e compara os resultados atuais com
os encontrados em 2005. A evolução e as diferenças entre grupos demográficos chaves foram
tratadas, separadamente, quanto à assimilação de valores (opiniões) e de comportamentos
(ações). As questões de valores referem-se em essência àqueles indicadores que medem a
assimilação do conceito do consumo consciente, em suas diversificadas facetas: coletivismo,
interdependência entre o indivíduo e o sistema social como um todo, o ambientalismo, a
associação do poder aquisitivo com a prática do consumo consciente, dentre outros. Já as
questões de comportamentos medem a efetiva prática de ações relacionadas ao consumo
consciente pelos indivíduos: o uso racional e sustentável de recursos naturais, de produtos/
serviços e mesmo do dinheiro; a interação com empresas e com outros consumidores; e o
engajamento em processos sociais, para citar apenas alguns exemplos.
Ao avaliar o grau de adesão aos valores e comportamentos pesquisados, os Indicadores Akatu
também enfocam as dimensões das relações sociais, do meio ambiente e da satisfação pessoal
do consumidor nas quais ocorre a assimilação dos valores e comportamentos pesquisados.
Uma explicação mais detalhada sobre a construção e o funcionamento desse instrumento pode
ser vista no relatório da pesquisa “Consumidores conscientes: o que pensam e como agem”,
publicado pelo Akatu em 2005. Já na presente publicação, no Anexo 3 encontra-se a síntese
do estudo realizado com base nesta pesquisa, visando uma simplificação e redução no volume
de questões que compõe os ICCs, de modo a tornar mais prática sua utilização, sem perda de
qualidade e mantendo o instrumento fiel a seus conceitos originais.

Aplicação dos Indicadores Akatu do Consumo Consciente

O questionário completo dos ICCs é composto de 80 questões, das quais 38 referem-se a
“valores”, ou seja, opiniões e preferências perante noções e conceitos claramente associados
à assimilação do consumo consciente. A cada enunciado (que projeta um estímulo amplo e
propositivo sobre o consumo consciente), os entrevistados respondem escolhendo entre três
opções nominais de resposta pré-definidas: i.e., concordo, discordo e não sei, no caso de valores.
Vale ressaltar que, como medida de precaução perante um potencial viés para fornecer
respostas politicamente corretas, a metodologia do Instituto Akatu optou por formular algumas
questões de valores com sentido reverso, onde a constatação de uma consciência consumidora
(i.e., uma resposta positiva) se revelaria pela opção de “discordar” ao invés da de “concordar”.  

Sobre “valores”, os resultados de 2006 apontam para um alto índice de respostas positivas,
sinal de alta assimilação do conceito do consumo consciente. Das 38 questões, 31 tiveram
adesão majoritariamente positiva da população (resposta “positiva” acima de 50%), em
quatro delas observou-se assimilação majoritariamente negativa (resposta “negativa acima
de 50%), e em três, uma assimilação indefinida (nem a resposta “positiva” nem a “negativa”
foram majoritárias). Esse resultado demonstra uma identificação elevada dos consumidores com
a intenção de adoção e com a aceitação dos valores do consumo consciente. 
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Quadro 5 - Percentuais de Adesão aos valores e comportamentos do consumo consciente

Tabela 1 – Grau de assimilação do consumo consciente – Brasil - 2006

Valores

Positivos 31

Negativos 4

Indefinidos 3

Total 38 Total 42

Comportamentos

Positivos 7

Negativos 8

Indefinidos 27

“As idéias sobre o consumo consciente são mais facilmente absorvidas do que sua prática.”

“Os comportamentos associados aos benefícios pessoais do consumo consciente têm
um índice de adoção de 56% contra 49% daqueles associados à dimensão social.”

S=dimensão Social / A = dimensão Ambiental / P= dimensão Pessoal

percentual de respostas positivas aos ICCs conforme tipo de assimilação pesquisada 2006

Valores Comportamentos

Público Pesquisado Social Ambiental Pessoal Média Social Ambiental Pessoal Média

Total da Amostra 62% 60% 60% 60% 49% 53% 56% 52%

Conscientes e Engajados 62% 60% 61% 61% 60% 65% 68% 64%

Benchmark “Pesquisa Akatu 5” 70% 68% 65% 68% 52% 56% 63% 57%

No entanto, quando se trata das outras 42 questões que se referem a “comportamentos”, ou
seja, ações com custos e benefícios concretos - o consumo consciente na prática - o quadro é
bastante diferente. As respostas possíveis eram: “sempre”, “às vezes”, e “raramente ou nunca”;
ou “sim”, “não” e “não sei”.  Diferentemente das questões de valores, as respostas em relação
aos comportamentos apresentam maioria de respostas indefinidas, ou seja, 27 das 42 questões
tiveram resposta “às vezes”, portanto a maioria das questões. 
Isso significa clara tendência da opinião pública em aderir apenas parcialmente às práticas
consideradas corretas do ponto de vista do consumo consciente. Na maioria dos entrevistados, sete
comportamentos tiveram adesão positiva, tornando-se “referências” para o consumo consciente
uma vez que ganharam ampla preeminência prática na população. Por outro lado, oito condutas
tiveram adesão majoritariamente negativa. No guadro 5, o resumo das informações:

Comparando-se a assimilação de valores e as adesões a comportamentos de consumo consciente,
constata-se que – confirmando o senso comum - as idéias são mais facilmente absorvidas do
que os atos. Manifestar preferências e disposições quanto a valores tem um benefício simbólico
imediato, de uma manifestação “politicamente correta”, enquanto o comportamento tem
custos, exige escolha. Este é um cenário recorrente, observado em todas as oportunidades
de aplicação dos ICCs, e que será melhor explorado neste relatório mais adiante. 

2.2 Resultado Geral 
Numa análise mais apurada dos resultados da aplicação dos Indicadores Akatu de Consumo
Consciente ao conjunto da população brasileira, derivou o seguinte quadro:

Pesq-inteira  29/3/07  8:52 PM  Page 27



como e por que os brasileiros praticam o consumo consciente?

28 www.akatu.org.br

Gráfico 10 – Média % de respostas positivas por escolaridade – comportamento x valores

“A diferença percentual entre assimilar valores e comportamentos do consumo
consciente é semelhante nos três níveis de instrução.”

Média % de Respostas Positivas Comportamentos x Valores

Fundamental Médio Superior

35%

64%
68%

72%

38% 40%

Comportamentos Valores

Analisando a Tabela 1, alguns aspectos se destacam:

1. O percentual de assimilação de valores é elevado (60% em média), e praticamente igual
em todas as dimensões (dentro da margem de erro da pesquisa). Ou seja, a população
revela-se igualmente sensível ao discurso do consumo consciente tanto nos aspectos
pessoais, quanto nos sociais e nos ambientais.

2. Já em relação aos comportamentos, o quadro é diferente: o percentual médio de
assimilação é menor em relação aos valores (52%), e há maiores diferenças entre uma
dimensão e outra. Os comportamentos associados aos benefícios pessoais do consumo
consciente têm um índice de adoção de 56% contra 49% daqueles associados à
dimensão social.

3. Pode-se observar assim uma “distância entre intenção e gesto” quando comparamos a
assimilação de valores e a adoção de comportamentos. No que diz respeito aos aspectos
sociais do consumo consciente essa diferença é de 13 pontos percentuais, a maior de
todas (62% contra 49%), enquanto no que diz respeito aos aspectos pessoais temos uma
diferença menor: apenas 4 pontos percentuais (60% contra 56%).

Inferências da escolaridade na assimilação de valores e comportamentos do
consumo consciente 

Do mesmo modo como ocorrido em relação à segmentação do público (veja seção anterior),
a escolaridade influencia de maneira tênue, porém linear e significativa, na assimilação
dos valores do consumo consciente. Sem deixar de lembrar que o patamar de assimilação é
bastante alto para todos, na medida em que aumenta o nível de escolaridade do respondente
cresce também o percentual de respostas positivas aos valores medidos nesta pesquisa
Akatu/Faber-Castell. Veja gráfico 10:

Pesq-inteira  29/3/07  8:52 PM  Page 28



A SEGMENTAÇÃO DO PÚBLICO PARTE 1

www.akatu.org.br 29

Gráfico 11 – Média % de assimilação comportamentos vs valores por classe social – 

“Segundo a classe social, a diferença entre a assimilação de valores e de
comportamentos é, em média, de 31%.” 

Média % de Respostas Positivas Comportamentos x Valores

D/E C B A

34%

64%
68%

71%

35%
40%

71%

41%

Comportamentos Valores

No que diz respeito aos comportamentos de consumo consciente, considerando o nível de
instrução dos respondentes, é possível perceber que também é muito tênue o impacto da
escolaridade. Tal resultado se projeta, portanto, para o gap entre pensar (valores) e agir
(comportamentos), o qual é relativamente semelhante entre os três diferentes níveis de
instrução. 

Inferências da classe social na assimilação de valores e comportamentos do
consumo consciente 

Praticamente do mesmo modo que a variável educação, a classe social influencia discretamente
na assimilação de valores. As classes A e B assimilaram as questões de valor na mesma
proporção; a classe C assimilou em proporção levemente menor que a A/B e as classes D/E
assimilaram em uma proporção menor ainda, indicando uma linearidade e distâncias
significativas entre os grupos A/B, C e D/E, conforme mostra o gráfico 11: 

Da mesma forma ocorrida nas questões de valores, a classe social é pouco discriminatória para
definir padrões de adesão ao consumo consciente, afinal, o gap entre valores e comportamentos
é semelhante entre todas as classes. Apesar da leve diferença entre as classes, vale ressaltar que
a diferença dos índices de assimilação e adesão entre a menor classe (D/E) e a maior classe (A)
não é extremamente significativa (valores: 64% x 71%; comportamentos: 34% x 41%) 

Semelhante ao resultado geral, o ponto de vista das classes sociais determinou que os valores
são mais assimilados que os comportamentos, e a diferença entre um e o outro é grande (em
média 31%). Tanto as classes de menor renda quanto as mais ricas apresentaram semelhante
diferença entre o pensar (valores) e o agir (comportamentos), reafirmando o baixo poder de
influência do fator “classe social” para discriminar o consumo consciente. 
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Gráfico 12 – Média % de assimilação comportamentos vs valores por Região

“A região Sul é a que apresenta maior consistência entre comportamentos e valores”

Média % de Respostas Positivas Comportamentos x Valores

Sul Norte Nordeste Sudeste Centro-Oeste

45%

66%

Comportamentos Valores

38%

62%

34%

69%

36%

74%

38%

64%

Inferências da região geográfica na assimilação de valores e comportamentos do
consumo consciente 

As regiões apresentam significativa diferença quanto à assimilação dos valores do consumo
consciente (entre 62% a 74% de respostas positivas em média). Apesar de não serem diferenças
volumosas, a informação sugere a presença de influências regionais que possivelmente refletem
traços culturais. A região Centro-Oeste aparece com o maior nível de assimilação dos valores
(74%) enquanto a Região Norte apresenta o menor (62%), o que em parte reproduz as
divergentes características sócio-econômicas das cidades pesquisadas. Aliás, se a disparidade
regional em desenvolvimento humano traduz diferenças em classe social e escolaridade, e
considerando que estas últimas impactam parcialmente nas probabilidades de assimilação do
consumo consciente, então não é surpresa que as regiões de menor desenvolvimento (Norte e
Nordeste) sejam também as que apresentam níveis mais baixos de identificação com os valores
do consumo cidadão. No entanto, vale lembrar que o índice de desenvolvimento humano da
região Centro-Oeste não é o maior do Brasil. Veja gráfico 12.

O impacto do regionalismo nos comportamentos da população é menor do que sobre os valores.
Do mesmo modo, o índice percentual de adesão aos comportamentos é inferior ao índice de
assimilação dos valores. 
Enquanto nas questões que mediram os valores do consumo consciente a região com maior
percentual de assimilação (Centro-Oeste) pontuou 74%; o melhor desempenho nas questões
que mediram comportamentos foi a região Sul, com 45%.  O resultado constata o já citado
desafio de transformar opiniões (valores) em ações (comportamentos). 
A análise pelo aspecto regional demonstra também que a região Sul é a que apresenta maior
consistência entre valores e comportamentos ou seja, apresenta a menor diferença entre pensar
e agir (21%), ao contrário da região Centro-Oeste que aponta a maior diferença entre a assimilação
de valores e a adesão a comportamentos (38%). As regiões que apresentam menor diferença
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9 É importante ressaltar, porém, que o peso da região Norte é muito baixo em termos de representatividade nacional. A única cidade pesquisada
na região foi Belém (PA).Por outro lado, a região é fortemente influenciada por movimentos sociais e ambientais, como exemplificam inúmeros
casos de repercussão, nacional e internacional, como os assassinatos de Chico Mendes e de Dorothy Stang, ou os conflitos de Eldorado dos
Carajás e da região do “Bico do Papagaio”. A situação observada talvez seja mesmo o reflexo de um povo mais sensível à questão ambiental, e
socialmente desperto. Dessa maneira, é possível que essa implicação se atribua às diferenças não tão discrepantes entre pensar e agir, mesmo
que a região apresente o menor grau de assimilação dos valores.

entre valores e comportamentos são a Sul (21%) e Norte (24%). Avaliando as características
culturais das regiões, duas hipóteses podem ser examinadas:

1. A menor diferença entre valores e comportamentos no Sul e no Norte9 indica uma
consistência maior do consumo consciente nessas regiões tanto do ponto de vista da
opinião quanto da atitude da população?

2. O fato de estarem geograficamente isoladas nos extremos do País, possivelmente
condicionadas a características regionais mais predominantes do que no restante da
população, e a culturas mais enraizadas, influencia em parte no comportamento do
consumidor no que se refere ao consumo consciente?

O aprofundamento dessa análise foge ao escopo desse relatório, mas fica desde já colocada a
oportunidade – e a necessidade – de aprofundar o exame dos dados coletados, para compreender,
de forma efetiva um fenômeno bastante relevante para a ação do Akatu e de todos os outros
que se preocupam e/ou que agem na construção de uma sociedade mais sustentável.

2.3 Destaques na adesão de Valores
Explorando além do cenário geral da assimilação dos valores e dos comportamentos, alguns
resultados específicos destacaram-se seja pelo seu alto, ou baixo, grau de assimilação (grandes e
baixas adesões), seja por um alto grau de indefinição nas respostas do público (questões polêmicas). 

Em relação aos valores, temos os seguintes destaques:

No quadro 6 (p. 30), a área vermelha apresenta os valores que foram assimilados negativamente
pela maioria da população brasileira, representando assim um cenário ainda refratário ao
consumo consciente, constituindo-se em uma “zona de risco”, ou seja, uma esfera onde o
desafio para melhorias na assimilação dos conceitos é imperativo.

A área amarela contém os valores assimilados de forma incerta pela população brasileira.
Constituem uma “zona de alerta”, sugerindo que são idéias parcialmente esclarecidas para o
consumidor, mas que precisam galgar uma posição de maior clareza para que sejam consideradas
efetivamente assimiladas do ponto de vista do consumo consciente. 

Por último, a área verde contém os valores que se destacaram por estarem assimilados de
maneira favorável ao consumo consciente nas respostas de uma ampla maioria da população.
Constituem assim uma "zona livre" de riscos ou ameaças, ao menos no plano das declarações
de opinião. Isto não significa, porém, que a efetivação dessas opiniões em práticas seja algo
automático ou tranqüilo: mostra apenas que há um cenário propício em termos de opinião
pública para comportamentos neste sentido.

Apresentamos a seguir algumas questões que – por suas características – revelaram pontos de
maior atenção

Valores – destaques – baixas adesões

Ressaltamos que nas três questões apresentadas a partir da página 31, a resposta positiva seria
DISCORDAR da afirmação. O fato de terem sido propositalmente formuladas de modo a desafiar a
atenção e o nível de real assimilação do consumidor, certamente contribuiu para o alto percentual
de entrevistados que responderam “concordar” com a afirmação, dando assim a resposta que
indica a não assimilação do consumo consciente (mostrada como “resposta negativa”). 
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Baixa Adesão

(resposta negativa maior que 50%)

8.1- Os requisitos mais
importantes para garantir a
saúde da população são a
disponibilidade de remédios
com baixo custo e as boas
condições de atendimento nos
hospitais e postos de saúde. 
Concordo=84%

15.1- O “consumo consciente”
só é possível para pessoas acima
de uma certa renda, pois os mais
pobres não têm como ficar
“escolhendo com consciência”.
Concordo=58%

5.1- Somente o Governo tem
condições de garantir o equilíbrio
da sociedade e direcionar
questões como eliminação da
pobreza e proteção ao meio
ambiente. Concordo=54%

16.1- No mundo atual, uma
pessoa se define em grande
parte por aquilo que ela compra
ou usa, e não há nada de errado
nisso. Concordo=53%

Polêmicas

(resposta indiferente maior que
50% ou diferença entre negativas

e positivas inferior a 10%)

1.1- Apesar de vivermos todos
em um mesmo planeta é exagero
dizer que o que cada um faz
afeta todos. Concordo=49% x
Discordo=48%

20.2- A exportação de soja e
carne apesar de trazer lucros
financeiros para o Brasil está
pondo em risco o patrimônio
genético formado pelas espécies
do cerrado e da Amazônia.
Não sei=20%

8.2- Praticamente 2 em cada
3 internações nos hospitais
públicos do Brasil são decorrentes
do consumo de água de má
qualidade. Não sei=17%

Alta Adesão

(resposta positiva maior que 85%)

18.2- Agir com respeito aos
outros e às leis é fundamental
para que as pessoas possam
viver em sociedade.
Concordo=93%

11.1- A poluição invade a vida
das pessoas e o meio ambiente
em todo os lugares do planeta,
e inclusive a minha própria casa.
Concordo=87%

4.1- Mesmo grandes empresas
estão sujeitas a ter problemas
caso não se adaptem rapidamente
às mudanças no comportamento
ou nos desejos dos consumidores.
Concordo= 86%

4.2- Muitas vezes a prática do
turismo e do lazer por visitantes
despreparados ou em quantidade
excessiva pode estragar a
natureza e a cultura dos locais
em que são praticados.
Concordo=86%

Quadro 6 – Quadro Resumo: principais destaques dos “valores”

“O consumidor brasileiro concorda que é fundamental respeitar os outros e as
leis para o convívio social.” 

10 É importante frisar que a definição da classe social de um entrevistado não se dá unicamente pela sua renda salarial, mas também por vários
outros aspectos estipulados pela ABEP. 

Tanto a população em geral quanto a população dos consumidores mais conscientes revelaram
atrelar fortemente o fator renda à possibilidade de exercício do consumo consciente,
deixando prevalecer o “senso comum” e desconsiderando o fato de que trata-se muito mais
de um fenômeno ligado à cidadania e à atenção aos impactos do consumo pessoal, do que à
posse de bens materiais ou ao poder de compra. Até porque o ato de consumo não se limita
à compra de produtos ou serviços, mas inclui também o seu uso e seu descarte. A maioria
das respostas “concorda” (com incidência de 58% na população em geral e de 59% na
população mais consciente) demonstra este fato e sinaliza a necessidade de uma reflexão
mais aprofundada sobre os aspectos já discutidos na seção 1.5 (p. 16) deste relatório.  
A escolaridade pesou muito pouco na assimilação desse valor e oscilou de forma muito próxima
do restante da amostra. Do ponto de vista regional, não houve uma variação estatisticamente
significativa entre as regiões, excetuando-se o caso da região Norte que se destacou por
apresentar o maior índice de respostas positivas: 69% (ou seja, um destaque positivo nesta
questão, ao invés da maioria de respostas negativas, que predominou nas demais regiões). 
A análise por classe social10 surtiu um efeito ainda menos significativo do que as análises por
escolaridade e região, tendo em vista que as respostas distribuíram-se de forma mais ou menos
homogênea entre todas as classes, registrando também uma maioria das respostas negativas à
assimilação deste valor.

Pesq-inteira  29/3/07  8:52 PM  Page 32



A SEGMENTAÇÃO DO PÚBLICO PARTE 1

www.akatu.org.br 33

Gráfico 13 – Respostas da população em geral e dos consumidores mais conscientes sobre a
relação renda vs consumo consciente

“Tanto a população em geral como os consumidores mais conscientes atrelam o fator
renda ao exercício do consumo consciente”

“O consumo consciente só é possível para pessoas acima de uma certa renda, pois os mais pobres não
têm como ficar “escolhendo com consciência”

58%

4%

39%

Resposta da população geral Resposta da população mais conscientes

Concorda Discorda Não sabe

59%

4%

38%

Concorda Discorda Não sabe

11 Em todas as “evoluções 2005 x 2005”, de modo a permitir uma comparação com os resultados da pesquisa “Consumidores conscientes: o que
pensam e como agem” (2005), foram consideradas na presente pesquisa (2006) somente os respondentes das cidades de São Paulo, Porto Alegre
e Recife, qualificados como consumidores mais conscientes (dos segmentos engajados e conscientes). Considerando as diferenças de amostras
(2005 = 600 entrevistados / 2006 = 280 entrevistados), e ainda as margens de erros das pesquisas (5% em média), assumimos como mudanças
significativas do índice de assimilação apenas aquela superiores a 5%.
12 Em outra seção deste mesmo estudo verifica-se que 69% dos pesquisados indicaram os fatores “qualidade” e “preço” como os itens mais
importantes na hora de decidir a compra de um produto. 

Negativa Positiva Indiferente

ASSIMILAÇÃO DO CONSUMO CONSCIENTE

Evolução da Questão: 2005 X 2006 11

Em relação a 2005 foi registrado um aumento de 2% nas respostas positivas (2005= 36% e
2006 = 38%), porém não significativo, se considerada a margem de erro das pesquisas.

Em síntese, tanto a população menos consciente em 2006 quanto a população mais consciente em
2005 e em 2006, tiveram a mesma atitude diante dessa questão, assimilando-a negativamente
em sua maioria. 

Uma interpretação dos resultados não pode desconsiderar o próprio enunciado da questão onde
a referência central é o conceito “consumo consciente”. É possível que o fato do consumidor
brasileiro, em geral, escolher um produto por preço e qualidade - fatores decisivos de compra
para a população como um todo12 -, leve a terminologia “consumo consciente” a ser identificada
com a compra de produtos que pressupõe matéria-prima ainda não popularizada (reciclados,
produtos orgânicos etc.). O que parece não estar claro ainda para o consumidor é o fato de que
o termo “consumo consciente” não somente refere-se a escolhas mais sustentáveis de produtos
(para si próprio como indivíduo e para a sobrevivência humana no planeta), como também a
atitudes que pressupõe reflexão e, principalmente, planejamento de cada indivíduo, minimizando
os impactos negativos causados pelo consumo excessivo.
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Gráfico 14 – Respostas da população em geral e dos consumidores mais conscientes sobre
a responsabilidade do governo nas questões da pobreza e meio ambiente têm como ficar
“escolhendo com consciência”

“Metade da população ainda não percebe que o enfrentamento dos desafios de toda a
sociedade também é papel dos consumidores”

“Somente o Governo tem condições de garantir o equilíbrio da sociedade e direcionar questões como
eliminação da pobreza e proteção ao meio ambiente”

53%

3%

44%

Concorda Discorda Não sabe

Resposta da população geral Resposta da população mais conscientes

54%

4%

42%

Concorda Discorda Não sabe
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A resposta positiva para esta afirmação, apresentada no Quadro 9, seria novamente “discordar”,
uma vez que o próprio conceito do consumo consciente incorpora a idéia de que o consumidor,
em seus gestos cotidianos, tem um importante papel como protagonista na sociedade e, portanto,
no enfrentamento de seus grandes desafios. Concordando com a sentença, os respondentes
excluem-se do papel de protagonistas da história e da sociedade, e afastam-se dessa dimensão
de cidadania. Assim como na questão anterior, este aspecto está pouco esclarecido tanto para a
população em geral quanto para a mais consciente. Nessa questão, não se discute a importância
do papel do governo, tampouco sua eficácia no cumprimento ou não do seu papel. Foca-se, isto
sim, no papel de todos os agentes de transformação social, inclusive no dos próprios indivíduos. 

Quando avaliamos os resultados dessa afirmação do ponto de vista da escolaridade dos
entrevistados, percebemos que um cenário diferente quando os respondentes são mais instruídos.
Enquanto apenas 39% da população em geral responderam positivamente à assimilação desse
valor, entre as pessoas com escolaridade superior a absorção foi de 64%. Somente as respostas
de entrevistados com nível superior tiveram assimilação positiva nessa questão (47% das
pessoas de ensino médio e 36% das pessoas com nível fundamental responderam "discordar"). 
Em relação às demais variáveis (regionalismo; classe social e variação entre 2005 e 2006), não
ocorreram variações significativas.

Analisando-se agora esta questão do gráfico 15, novamente a resposta positiva esperada de um
consumidor consciente seria “discordar”. Afinal, remédios e boas condições de atendimento não são
OS MAIS importantes quesitos para garantir a saúde da população. Quando um consumidor atinge
certo grau de consciência, deve compreender que os hábitos de vida saudáveis, condições propícias
de saneamento básico, e nutrição adequada contribuem muito mais para a boa saúde. Remédios só
devem ser aplicados quando uma doença já está estabelecida, e o correto é unir esforços para prop-
iciar condições que ajudem a preveni-las, ao invés de curá-las após sua incidência. 
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Gráfico 15 – Respostas da população em geral e dos consumidores mais conscientes com
relação à saúde da pobreza e proteção ao meio ambiente”

“Independente do grau de consumo consciente, o brasileiro vê a saúde como uma
questão corretiva, e não preventiva.”

“Os requisitos mais importantes para garantir a saúde da população são a disponibilidade de remédios
com baixo custo e as boas condições de atendimento nos hospitais e postos de saúde”

87%

1%
12%

Concorda Discorda Não sabe

Resposta da população geral Resposta da população mais conscientes

84%

2%
15%

Concorda Discorda Não sabe
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Neste exemplo, 84% da população geral assimilaram incorretamente esse valor, resultado que
se repete no âmbito da população mais consciente, onde 87% deram a mesma resposta.
Apenas 12% dos mais conscientes discordaram da afirmação. Ou seja, independente do grau
de consumo consciente do indivíduo, o nível de assimilação foi semelhante, mostrando que a
questão da saúde ainda é vista no País como sendo uma questão corretiva e não preventiva.
Há baixa percepção de que saúde está relacionada a boa alimentação e exercícios, por exemplo,
e não à cura das doenças. Há, portanto, um grande desafio para o País, não apenas em termos
práticos, mas mesmo conceitualmente.

Evolução da questão: 2005 X 2006

A idéia apresentada nesta questão de valor apresentou uma evolução positiva de 2005 para 2006,
registrando-se uma queda de oito pontos percentuais no índice de “respostas negativas”
(2005=95% x 2006=87%), o que é um bom sinal, mesmo que ainda discreto. Em relação às demais
variáveis (regionalismo; classe social e escolaridade) não ocorreram variações significativas.

Valores – destaques de questões polêmicas

Apresentaremos um destaque de questão polêmica, na qual a resposta é considerada indefinida
por apresentar uma divisão muito próxima da população entre a resposta positiva e a negativa,
indicando a assimilação parcial do valor testado. 

A resposta positiva para essa questão seria “discordar” da afirmação, pois o tema testado aqui
é a interdependência do indivíduo com o todo. No entanto, isso é reconhecido somente por
metade da amostra, pois a outra metade não parece compreender a ligação direta de cada
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Gráfico 16 – Respostas da populção em geral e dos consumidores mais conscientes sobre
a interdependência dos indivíduos com o planeta

“Metade dos brasileiros, independente do grau de consciência no consumo, reconhece
que há interdependência entre a ação de cada indivíduo e o ambiente social e natural”

“Apesar de vivermos todos em um mesmo planeta é exagero dizer que o que cada um faz afeta todos”

48%

3%

49%

Concorda Discorda Não sabe

49%

1%

50%

Concorda Discorda Não sabe

Resposta da população geral Resposta da população mais conscientes
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indivíduo com o sistema planetário como um todo. Compreender que cada pessoa é
co-responsável pelo coletivo é de extrema relevância para a assimilação positiva do consumo
consciente. Ignorar essa interdependência indica uma dificuldade adicional para estabelecimento
de uma consciência de cidadania, na medida em que qualquer indivíduo tanto pode mobilizar
outras pessoas, quanto ser determinante para alterar o sistema social e ambiental. 

Reforçando os achados anteriores quanto ao que efetivamente caracteriza um consumidor
consciente, quando verificadas em separado as respostas do segmento conscientes, as
respostas positivas tornam-se majoritárias, chegando a 56% do público. Assim, a compreensão
de que não há dissociação entre o indivíduo e o todo se revela um sinal claro de consciência, e
indica uma das arenas prioritárias a serem trabalhadas na disseminação do consumo consciente. 

Valores – destaques – altas adesões

Como mencionado ao longo desse relatório, a clara tendência da maioria do público foi de
absorção dos valores. Dessa maneira, consideramos que a “alta adesão”, onde as respostas
positivas foram superiores a 50%, é substancialmente superior à “baixa adesão” (mais de 50%
de respostas negativas) e “questões polêmicas” (nenhuma das respostas foi majoritária)
apresentadas nos tópicos anteriores. 

Indicadores que testaram os valores relacionados às questões ambientais tiveram alguns
deles a assimilação positiva de 85% dos entrevistados, patamar quase idêntico tanto para a
população em geral quanto para a população mais consciente. Os gráficos abaixo demonstram
o percentual de respostas negativas, positivas e indefinidas. O primeiro bloco de gráficos do
gráfico 17 apresenta os resultados de quatro questões que tratam do tema ambientalismo
com a população em geral; o segundo bloco de gráficos, apresenta os resultados das
mesmas questões na opinião da população mais consciente. Observa-se que a adesão
majoritárias das questões impera em qualquer dos públicos.  
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Gráfico 17 – Respostas da população em geral e dos consumidores mais conscientes sobre ambientalismo

População Geral - 2006

“Os valores assimilados em algumas questões ambientais, tanto pela população em geral como pelos
consumidores mais conscientes, chega a 85%.” 

“A atividade econômica e produtiva mundial está gerando
alterações no clima da Terra, cujos efeitos poderão ser
gravíssimos e precisam ser prevenidos ou evitados”.

“A origem dos produtos que consumimos é muito
importante pois sua produção pode ter causado danos
para o meio ambiente e para a sociedade”.

9% 7%

84%

Resposta da população geral Resposta da população em geral

Discorda Concorda Não sabe

12% 5%

83%

Discorda Concorda Não sabe

Resposta da população em geral Resposta da população em geral

“A poluição invade a vida das pessoas e o meio
ambiente em todos os lugares do planeta, e inclusive
a minha própria casa”.

“Muitas vezes a prática do turismo e do lazer por visitantes
despreparados ou em quantidade excessiva pode estragar
a natureza e a cultura dos locais em que são praticados”.

12%
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87%

Discorda Concorda Não sabe
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População Mais Consciente - 2006

“A atividade econômica e produtiva mundial está gerando
alterações no clima da Terra, cujos efeitos poderão ser
gravíssimos e precisam ser prevenidos ou evitados”.

“A origem dos produtos que consumimos é muito
importante, pois sua produção pode ter causado danos
para o meio ambiente e para a sociedade”.

Resposta da população mais conscientes Resposta da população mais conscientes

Resposta da população mais conscientes Resposta da população mais conscientes

“A poluição invade a vida das pessoas e o meio
ambiente em todos os lugares do planeta, e inclusive
a minha própria casa”.

“Muitas vezes a prática do turismo e do lazer por visitantes
despreparados ou em quantidade excessiva pode estragar a
natureza e a cultura dos locais em que são praticados”.

Negativa Positiva Indiferente
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Negativa Positiva Indiferente
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Quadro 14 – Quadro Resumo: principais destaques dos “comportamentos”

Baixa Adesão

(resposta negativa maior que 50%)

4.3 - Apresentou queixa a algum
órgão de defesa do consumidor
Não=91%

8.3 - Comprou produtos orgânicos
nos últimos 6 meses (por exemplo:
alimentos sem agro-tóxicos, carne
sem hormônios ou antibióticos)
Não=72%

11.3 - Comprou produtos feitos
com material reciclado nos
últimos 6 meses.
Não= 70%

20.3 - Ao comprar produtos de
madeira ou de origem florestal
verifico se eles têm alguma
certificação que garanta que
foram obtidos sem agredir o
meio ambiente.
Nunca=61%

11.4 - Ao identificar uma fonte
de poluição, encaminho uma
denúncia aos órgãos de controle
ambiental ou a uma ONG que
trate do assunto.
Nunca=57%

4.4 - Estimulo meus amigos e
colegas a participarem de
entidade ou movimentos para
defesa ou educação do
consumidor
Nunca=57%

10.3 - A família separa o lixo para
reciclagem (lata, papel, vidro,
PET, garrafas)
Nunca= 56%

20.4 - Apoio entidades voltadas
à proteção do patrimônio
socioambiental do Brasil ou do
mundo, através da compra de
seus produtos ou da doação
de dinheiro, materiais e/ou
trabalho voluntário.
Sempre = 56%

Polêmicas

(resposta indiferente maior que
40% ou diferença entre negativas

e positivas inferior a 10% )

16.3 - Costuma planejar compra
de roupas.
Sempre=38% x Rara//Nunca=40%

19.3 - Deixo de fazer gastos que
posso evitar, para formar uma
poupança ou um patrimônio.
Sempre=31% x Rara//Nunca=34%

6.4 – Mesmo que não precise
adoto soluções de transporte
menos impactantes, como
caminhar, usar transporte público,
sistemas de carona e rodízio. 
Às vezes= 48%

3.4 - Incentivo outras pessoas
a comprarem produtos de
empresas que investem em
projetos sociais e ambientais,
ou que se destaquem pelo modo
como tratam seus funcionários e
fornecedores.
Às vezes= 42%

10.4 - Discuto com meus amigos
e colegas sobre formas como as
pessoas e as comunidades podem
atuar para a solução dos
problemas ambientais ou sociais.
Às vezes= 42%

13.3 - Levo em conta a
proximidade e a facilidade
de acesso entre meus locais
de moradia, trabalho e estudo,
e procuro reduzir meus
deslocamentos pela cidade.
Às vezes= 41%

14.4 - Se alguma propaganda
me incomoda por ser imprópria
ou constrangedora, me manifesto
contra ela, e incentivo outras
pessoas a fazerem o mesmo.
Às vezes= 40%

Alta Adesão

(resposta positiva maior que 50%)

12.3 - Espera os alimentos
esfriarem antes de guardar na
geladeira
Sempre= 77%

12.2 - Antes de comentar com
outras pessoas coisas boas ou
ruins que fico sabendo sobre
empresas ou produtos, procuro
me certificar de que esta
informação é verdadeira.
Sempre= 77%

6.3 - Evita deixar lâmpadas acesas
em ambientes desocupados.
Sempre=77%

1.3 - Fecha a torneira enquanto
escova os dentes.
Sempre=75%

9.3 - Desliga aparelhos eletrônicos
quando não está usando.
Sempre=72%

18.3 - Quando escolho uma
escola para mim ou para minha
família me informo sobre sua
qualidade e também sobre seu
sistema de ensino.
Sempre=66%

9.4 - Participei ativamente no
esforço contra o “apagão”, não
só reduzindo o consumo em
minha casa, mas também
incentivando meus amigos e
colegas a fazerem o mesmo.
Sim= 64%

15.3 - Costuma planejar as
compras de alimentos.
Sempre= 55%

2.4 - Destaques na adesão de comportamentos
Assim como em relação aos “valores”, o foco agora está em alguns resultados específicos
relacionados aos “comportamentos” para as questões que se destacaram seja pelo seu alto ou
baixo grau de adesão, seja por um alto grau de indefinição nas respostas do público
(questões polêmicas). As respostas positivas são SIM ou SEMPRE; as negativas são NÃO ou
RARAMENTE/NUNCA e as indiferentes são ÀS VEZES. Os destaques são os seguintes: 
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Gráfico 18 – Respostas da população em geral e dos consumidores mais conscientes sobre
comportamentos de eficiência

“O consumidor brasileiro adere aos comportamentos de eficiência, em que os
benefícios recaem diretamente e a curto prazo sobre o próprio indivíduo.”

“Evita deixar lâmpadas acesas em ambientes desocupados.”
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Como no quadro referente aos destaques de valores, a área vermelha, na figura acima, apresenta
os comportamentos que foram assimilados negativamente pela maioria da população brasileira,
representando assim um cenário ainda refratário ao consumo consciente, constituindo uma
“zona de risco”. Já a área amarela contém os comportamentos praticados ainda de forma
pouco regular pelos brasileiros, formando uma “zona de alerta”, onde o empenho para
disseminação do consumo consciente ainda é muito requerido. Na área verde, zona livre
de riscos, os comportamentos foram assimilados.

É importante ressalvar, porém, que em vários casos, mesmo sendo majoritária a resposta
“negativa” ou “indefinida”, é possível identificar porções expressivas da população que já
assimilam positivamente o mesmo comportamento. Exemplo disso é a questão “10.3- A família
separa o lixo para reciclagem”: mesmo que a maioria da população (56%), não adote esta prática,
uma parcela nada desprezível do público (28%) a adota regularmente.

Na área verde, onde estão os comportamentos aos quais já adere uma ampla maioria da população,
aparentemente as práticas de consumo favoráveis à sustentabilidade já se encontram consolidadas,
recomendando um acompanhamento intenso. Nesta área está a plataforma relativamente sólida
para apoiar a disseminação do consumo consciente em outras áreas.

Apresentamos a seguir algumas questões que – por suas características – revelam pontos de
maior atenção.
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Comportamentos – destaques – grandes adesões

Os três exemplos do gráfico 18 têm em comum o fato de serem considerados comportamentos
de “eficiência”, que trazem benefícios diretos e perceptíveis ao consumidor. O impacto recai
diretamente sobre o indivíduo, seja por economia de água ou de energia elétrica. As campanhas
educativas do governo e o esforço de outros agentes de informação têm surtido efeito
bastante positivo sobre os hábitos das pessoas, como demonstra a adesão da grande maioria
ao comportamento. 
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57%
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Raramente Sempre Às vezes

46%

30%24%
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Gráfico 19 – Respostas da população em geral e dos consumidores mais conscientes sobre
a mobilização pela defesa ou educação para o consumo 

“Um em cada oito brasileiros está preocupado em mobilizar outro cidadão pela defesa
ou educação do consumidor.”

“Estimulo meus amigos e colegas a participarem de entidade ou movimentos para defesa ou educação
do consumidor”

Resposta da população geral Resposta da população “mais conscientes”

Negativa Positiva Indiferente

ASSIMILAÇÃO DO CONSUMO CONSCIENTE

Os três comportamentos também tiveram a mesma proporção de adesão de ambos os públicos:
a adesão média da população foi de 76% e, entre os mais conscientes, foi de 93%. Um outro
ponto em comum foi a adesão de 100% em todas as questões pelo subgrupo mais seletivo, o
segmento dos consumidores conscientes.

Ao avaliar esses três comportamentos de “eficiência” pelas variáveis de região, escolaridade e
classe social, foram encontradas algumas diferenças, porém pouco significativas e cobertas pela
margem de erro das comparações intra e intergrupos. O mesmo ocorre em relação à evolução
no período 2005 a 2006. 

Comportamentos – destaques – baixa adesão

Conforme citado anteriormente, a maioria da população ainda não adotou os comportamentos
de consumo consciente como práticas cotidianas de consumo. Como conseqüência, oito das
questões que envolvem comportamentos relacionados ao consumo consciente apresentaram
respostas, na maioria, negativas. Dessas oito, quatro compõem os comportamentos
segmentantes, e foram comentadas na Parte 1 desse relatório. Destacamos abaixo outras duas
questões, pela relevância de seus resultados.  

O consumo consciente pressupõe, além do comportamento individual, a mobilização e a 
influência sobre outras pessoas, de modo a estimular o crescimento das atitudes que possam 
proteger a sustentabilidade da vida no planeta. Conforme observado na primeira pesquisa do
Instituto AKATU, realizada em 2003, o comportamento centrado no indivíduo adquire uma
incidência muito maior do que o comportamento coletivo. Essa situação reincide em 2006.  
Um percentual de 15% da população em geral aderiu a esse comportamento, ou seja, um a
cada oito cidadãos preocupa-se em mobilizar outras pessoas para o consumo consciente.
Em contrapartida, entre os mais conscientes a adesão chega a 24% e reúne uma a cada
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Gráfico 20 – Melhores médias % de respostas positivas de comportamento

“A classe social influencia na adesão aos comportamentos de mobilização da
sociedade pela defesa ou educação dos consumidores.” 

Regiões Sul e Norte Ensino Superior Classe A População Geral

21%
26%

33%

15%

Melhores Médias % de Respostas Positivas de Comportamento

quatro pessoas. Isto revela o poder diferenciador desse tipo de comportamento e manifesta-se
também quando vemos que, no segmento conscientes, o percentual de resposta positiva dobra,
chegando a 48% do grupo. Além de distinguir os tipos de consumidores, esse é um comportamento
que indica fortemente que os esforços coletivos são características de consumidores conscientes.
O resultado da análise aponta ainda a necessidade de se trabalhar a ação em coletividade
como um caminho para ampliação das bases para disseminação do consumo consciente. 
Outra peculiaridade desse comportamento é ser significativamente influenciado pelos fatores
região, escolaridade e, principalmente, classe social. Enquanto 15% da população em geral
aderiu ao comportamento, as regiões Sul e Norte somam 21%; entre os entrevistados com nível
superior a adesão é de 26% da população e, na classe A, de 33% (ver Gráfico 20). 

O resultado apresentados no gráfico 21 (página 42) permite afirmar que a população em geral não
utiliza ou desconhece os sistemas de certificação da origem de produtos florestais ou mesmo
que revela pouca consideração da questão ambiental como um fator decisivo na escolha e
compra de um ou outro produto13. Evidenciando mais uma vez que o uso deliberado de seu
poder de compra como forma de influenciar empresas e praticar cidadania é um atributo
típico dos consumidores conscientes, o cenário modifica-se nas respostas do grupo mais
conscientes, onde a adesão a esta prática é de 17% contra 12% da população em geral.
Em relação ao segmento específico dos “conscientes”, este percentual praticamente dobra,
chegando a 40%. Em relação às variáveis de classe, escolaridade e região, não foram
encontradas variações significativas.

Evolução da questão: 2005 x 2006

Na evolução temporal 2005/2006 (gráfico 22), esse comportamento apresenta uma perspectiva
bastante positiva. Considerando somente a população “mais consciente” de São Paulo, Porto Alegre
e Recife14, as respostas positivas praticamente dobraram de um ano para o outro, subindo de 17%
para 30%. Neste caso - e antecipando dados examinados mais adiante sobre o conhecimento de
marcas e certificados sócio-ambientais pelo público – cabe aventar a hipótese de que isto seja
em grande parte resultado das campanhas de entidades como o FSC (Forest Stewardship
Council), entidade que incentiva e certifica o manejo florestal sustentável e que, nesse mesmo
período, intensificou fortemente sua atuação no País. 

13 Conforme exploraremos mais adiante, na seção 3.3
14 Em todas as “evoluções 2005 x 2005”, de modo a permitir uma comparação com os resultados da pesquisa “Consumidores conscientes: o que
pensam e como agem” (2005), foram consideradas na presente pesquisa (2006) somente os respondentes das cidades de São Paulo, Porto Alegre
e Recife, qualificados como consumidores mais conscientes (dos segmentos engajados e conscientes). Considerando as diferenças de amostras
(2005 = 600 entrevistados / 2006 = 280 entrevistados), e ainda as margens de erros das pesquisas (5% em média), assumimos como mudanças
significativas do índice de assimilação apenas aquela superiores a 5%
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Gráfico 22 – Evolução da preocupação com a certificação ambiental positiva de 2005 para 2006

“Entre os consumidores mais conscientes a prática de verificar a certificação
ambiental de um produto dobrou de 2005 para 2006.”

Positiva Negativa Indiferente

17%

30%

53%

38%

29%
33%

2005

2006

Evolução positiva de 2005 para 2006

61%

27%
12%

Raramente Sempre Às vezes

47%

36%
17%

Raramente Sempre Às vezes

“Ao comprar produtos de madeira ou de origem florestal verifico se eles têm alguma certificação que
garanta que foram obtidos sem agredir o meio ambiente.”

Resposta da população geral Resposta da população mais conscientes

Gráfico 21 – Respostas da população em geral e dos consumidores mais conscientes sobre
a certificação de produtos

“Entre os consumidores “mais conscientes” a prática de utilizar os sistemas de certificação
da origem de produtos florestais é de 22%, contra 12% da população em geral.” 

Negativa Positiva Indiferente

ASSIMILAÇÃO DO CONSUMO CONSCIENTE

Comportamentos – destaques – questões polêmicas

As questões de comportamento com elevado índice de respostas do tipo “indiferente”, e por isso
classificadas como “polêmicas”, constituem a maioria neste estudo, somando 27 do total de 42.
As respostas obtidas traduzem a pouca consistência dos brasileiros na adoção dos comportamentos
pesquisados. As questões não perguntam sobre uma opinião do consumidor, mas sobre sua ação efetiva. 
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Gráfico 23 – Respostas da população em geral e dos consumidores “mais conscientes”
sobre mobilizar outros cidadãos para pressionar empresas a adotarem princípios de
responsabilidade social e ambiental

“Quanto maior o grau de consciência do consumidor maior é a sua disposição para
mobilizar outros cidadãos para que empresas adotem comportamentos ambiental e
socialmente responsáveis.”    

“Mobilizo a mim e a outros consumidores para incentivarem as empresas a prevenirem ou corrigirem os
danos ao meio ambiente causados por suas atividades.”

47%

32%
21%

Raramente Sempre Às vezes

36%
35%29%

Raramente Sempre Às vezes

Resposta da população geral Resposta da população mais conscientes

“Incentivo outras pessoas a comprarem produtos de empresas que investem em projetos sociais e
ambientais, ou que se destaquem pelo modo como tratam seus funcionários e fornecedores

Resposta da população geral Resposta da população mais conscientes

Negativa Positiva Indiferente

ASSIMILAÇÃO DO CONSUMO CONSCIENTE

Negativa Positiva Indiferente

ASSIMILAÇÃO DO CONSUMO CONSCIENTE

Destacamos a seguir algumas das práticas que supõem ativismo pessoal na mobilização de
outros para o consumo consciente e confirmam a constatação dos primeiros estudos do Akatu:
a comodidade de atuar individualmente ainda parece ser um importante fator limitante
quando se fala em agir para influenciar a ação dos demais. Num contexto de exacerbação do 
individualismo como o que vivemos, é compreensível encontrar resistências e dificuldades
maiores quando se fala na atuação coletiva.  
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Gráfico 24 – Evoluções negativa e positiva 2005/2006 para mobilização

“Os brasileiros preferem incentivar outros consumidores a prestigiarem empresas que adotam
princípios socioambientais responsáveis, do que punir as que não aderem a esses valores.” 

“Mobilizo a mim e a outros consumidores para
incentivarem as empresas a prevenirem ou corrigirem
os danos ao meio ambiente causados por suas
atividades.”

Positiva Negativa Indiferente

30% 29%
26%

36%

44%

35%

Positiva Negativa Indiferente

2005 2006

Evolução negtiva de 2005 para 2006

“Incentivo outras pessoas a comprarem produtos
de empresas que investem em projetos sociais e
ambientais, ou que se destaquem pelo modo como
tratam seus funcionários e fornecedores.”

15 Devido ao fato de algumas questões terem sido aplicadas a uma amostra mais reduzida – vide Anexo 1 - há casos, como o do segundo
exemplo aqui mencionado, em que o segmento “conscientes” ficou com número de integrantes muito reduzido, não permitindo sua utilização para
afirmações estatísticas.

36%

43%

19%
22%

45%

26%

Evolução positiva de 2005 para 2006

Em ambas as perguntas, é notável a distribuição da amostra entre as respostas negativa e
indiferente, sendo que a resposta positiva foi, nas duas, o de menor percentual. Na primeira questão,
as respostas negativas são 47%, e o índice dos que declararam adotar o comportamento
“às vezes” chega a 32%. Na segunda, as respostas indiferentes sobem para 43%, enquanto os
que não adotam o comportamento estão em 33%.
Ao avaliar o segmento dos consumidores “mais conscientes” observa-se em ambos os casos um
quadro semelhante, onde ressalta-se o crescimento no índice de respostas positivas, com a 
incidência chegando a 29% no primeiro comportamento e a 43% no segundo. E como em
outros casos, essa característica diferenciadora é ainda mais notável quando confrontados esses
resultados com o grau de resposta positiva no segmento “conscientes”, que passa para 60% no
caso do primeiro exemplo. Em relação ao segundo, a base de dados disponível é insuficiente
para uma análise válida15. Em relação às variáveis de classe, escolaridade e região, não foram
encontradas variações significativas.

Evolução das questões: 2005 x 2006

Na comparação entre 2005 e 2006, cresceu em 10 pontos percentuais o número de pessoas
do segmento mais conscientes que não adere ao comportamento voltado a incentivar
empresas a corrigir danos ao meio ambiente: de 26% em 2005, o percentual passou a 36%
em 2006. Por outro lado, o incentivo a terceiros para prestigiar uma empresa socialmente
responsável obteve crescimento de 13 pontos percentuais, com 36% das respostas positivas
em 2005 e 49% em 2006 (ver gráfico 24). Esta variação em sentidos opostos pode ser um
sinal da tendência nacional de maior propensão à motivação pelo “reforço positivo” do que à
aplicação de práticas punitivas, mas não é possível afirmar isto com segurança. Para uma
posição mais definitiva, será preciso aguardar a passagem do tempo e novos levantamentos,
que estabeleçam ou neguem a formação de uma tendência.
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“Já fiz alguma compra tendo como principal critério seus efeitos (positivos ou negativos) para o meio
ambiente.”

Gráfico 25 – Respostas da população em geral e dos consumidores mais conscientes sobre
escolha de produtos que não agridam o meio ambiente

“O consumidor brasileiro já demonstra a preocupação em comprar produtos que não
agridam o meio ambiente.”

48%

11%

41%

Não Sim Não sabe

40%

9%

51%

Não Sim Não sabe

Resposta da população geral Resposta da população “mais conscientes”

Gráfico 26 – Percentual (%) de adesão, por segmento de consumidores 

“Quanto mais consciente o consumidor, maior a preocupação na escolha de produtos
elaborados sem agressão ao meio ambiente.”

conscientes

conscientes + engajados

população geral

62%

51%

41%

Negativa Positiva Indiferente

ASSIMILAÇÃO DO CONSUMO CONSCIENTE

Nesta questão (ver gráfico 25), o caráter “polêmico” é dado não pelos altos índices de respostas
indiferentes, mas sim pela grande proximidade entre os níveis de adesão ou negação do
comportamento em tela. Os elevados índices de adesão a este comportamento, mesmo que não
majoritariamente no caso da população como um todo, significam um fato muito positivo.
Trata-se de uma prática altamente relevante para o consumo consciente, na medida em que
une as preocupações ambientais ao deliberado uso do poder de compra como instrumento
para influenciar o mercado. É interessante comparar este resultado com outro dado, analisado
em outra seção deste mesmo estudo: verificou-se que 37% da população têm disposição para
pagar mais por um produto com selo com a garantia de que a sua produção não implicou em
dano ambiental. Este número é bastante próximo ao percentual da população que declara já ter
realizado compras com base em considerações ambientais. 

Finalmente, reforçando a importância deste tipo de comportamento como reflexo e indicador do
estágio de consciência no consumo, constata-se que o grau de adesão ao mesmo, no segmento
dos “conscientes”, atinge 62%, como ilustra o gráfico 26. 
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Gráfico 27 – Melhores médias % de respostas positivas de comportamento

“Região, escolaridade e classe social influenciam a prática do consumo obedecendo a critérios ambientais.”

População Geral

Região Nordeste

Ensino Superior

Classe A

56%

67%
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41%

A prática do consumo obedecendo a critérios ambientais é significativamente influenciada pelos
fatores região, escolaridade e classe social. Afinal, conforme gráfico 27, os melhores índices em cada
um dos fatores é bastante superior à adesão da população em geral. Os entrevistados com maior
grau de instrução, o superior, e a classe mais alta, A, apresentaram adesão muito superior à da
população em geral. O percentual alto na classe A possivelmente pode estar relacionado ao poder de
compra, já que, como dita o senso comum, produtos que demonstram informação sobre seu impacto
no meio ambiente, se não são mais caros, são provavelmente assim considerados pela população16.  
Em comparação com os dados colhidos em 2005, não foram observadas variações significativas
no cenário atual.

2.5 – Conclusões sobre o cenário atual e sua evolução17

O consumo consciente é um fenômeno novo, portanto ainda em fase de desenvolvimento. Quando surge um
novo fenômeno social, as opiniões podem apresentar fortes oscilações e são muito influenciadas pelo contexto
imediato. Só há uma transformação em um conceito estável ao longo de um processo histórico, que pode ser
descrito por meio de cinco grandes fases. 
A primeira destas fases caracteriza-se pela aparição do fenômeno e pelo primeiro contato do público
com ele. Nesta fase, o comportamento do público tende a apresentar reações mais imediatas, não sendo
caracterizado por condutas genuínas e sendo muito influenciado pela forma como a mídia e outros
agentes disseminadores o divulgam. 
A segunda fase é a de familiarização do público com o tema a partir da regularidade com que o assunto
passa a figurar na agenda da mídia. O público é mais receptivo e começa a se identificar com preferências
e orientações relacionadas ao tema, mas ainda de maneira passiva. Nesta fase, os comportamento e os
princípios ainda não convergem.
Na terceira fase, os diversos segmentos do público alinham-se em relação ao fenômeno, desenvolvendo
uma forma de lidar com o tema. Isto é, há uma relativa estabilização de preferências e posturas. 
A quarta fase envolve a crise de maturidade da opinião pública, geralmente entrelaçada com a percepção das
conseqüências pessoais (no curto ou longo prazo) que a adoção do conceito pode causar. 
Na última fase o fenômeno consolida-se como conceito e os indivíduos adotam posturas estáveis sobre o
assunto, baseadas numa hierarquia racional de escolhas.  
A partir destas reflexões pode-se identificar que o consumo consciente encontra-se em uma etapa de
transição da primeira fase para as duas fases evolutivas seguintes. Considerando este período inicial de
descoberta e início das reflexões sobre o consumo consciente, prevê-se um longo caminho para se afirmar
como conceito estável junto à opinião pública. Isso explica (a) a oscilação na absorção do conceito,
(b) a sua dependência de fatores externos, eventos ocasionais e de curto prazo, e (c) a distância entre a
aceitação de princípios e o exercício concreto de comportamentos. Portanto, é natural que os comportamentos
ora prevaleçam, ora fraquejem, como constatado pelas pesquisas realizadas em 2003, 2005 e 2006.

Pesq-inteira  29/3/07  8:53 PM  Page 48



www.akatu.org.br

3
47

P A R T E

o que leva o brasileiro
a adotar o consumo
consciente

Pesq-inteira  29/3/07  8:53 PM  Page 49



como e por que os brasileiros praticam o consumo consciente?

50 www.akatu.org.br

3.1 Motivadores: longo prazo/estrutura x curto prazo/conjuntura

Como já mencionado, um dos objetivos do Akatu e da Faber-Castell ao realizar esta pesquisa
foi compreender melhor as motivações do consumidor ao adotar práticas ou assimilar valores
relativos ao consumo consciente. Naturalmente, várias hipóteses prévias existiam baseadas em
pesquisas anteriores, na experiência empírica e na observação de outros fenômenos sociais
semelhantes. Uma questão central, nessas hipóteses, opunha duas grandes fontes de motivação:
as estruturais, derivadas de convicções e visões de mundo dos indivíduos; e as conjunturais, que
se focalizam nos fatos de curto prazo e vêem nas situações cotidianamente enfrentadas pelo
consumidor a origem de suas motivações. Mesmo sabendo que, certamente, ambas as hipóteses
têm sua dose de participação na definição do discurso e do efetivo comportamento das pessoas,
é fundamental para a eficácia da ação do Akatu - enquanto agente de transformação social e
disseminação do consumo consciente – saber de que modo e em que medida isto ocorre.

Outro elemento que ajuda a compor este cenário é a percepção, e a reação concreta do consumidor
frente a fatores do mercado como: o preço dos produtos, seus atributos positivos e negativos
em termos de consumo consciente, e o conhecimento real desses atributos, entre outros. 

Para responder a estas questões, a presente pesquisa valeu-se da aplicação de uma metodologia
específica para aferição de diferentes visões de mundo pelos indivíduos (um fator estrutural)
e, à luz do sistema de segmentação desenvolvido pelo Akatu (descrito nas seções anteriores),
analisou a combinação de seus resultados com os advindos de outras fontes, como o perfil
sócio-demográfico do público e suas percepções de mercado. Nesta seção, destacamos
alguns resultados significativos dessa análise.

Investigando as “visões de mundo” dos consumidores 

Na investigação relatada neste tópico, buscamos aferir – e mensurar – a relação entre o grau
de assimilação do consumo consciente e alguns diferentes sistemas de crenças e valores.
Presumivelmente, se detectada uma maior presença de consumidores conscientes no grupo
de pessoas identificadas com uma dada visão de mundo (e descontando o efeito de outras
possíveis variáveis que afetassem o grau de consciência das mesmas), pode-se concluir que o
seu nível de consciência decorra das suas convicções profundas, do seu sistema de crenças e
valores. Para essa verificação foi utilizada a metodologia descrita a seguir.

3.2 Avaliação do longo prazo, fundamentação e método

A existência de uma cultura de consumo consciente não pode ser vista exclusivamente como
uma reação temporária ou súbita a estímulos circunstanciais. Ao contrário, tem a ver também
com um processo gradual de transformação de opiniões e aspirações em atitudes e orientações
estáveis, que se cristalizam em práticas cotidianas. Como nos demais casos de disseminação de
informações para mudanças, o fenômeno é vertical, ou seja, parte de alterações nas prioridades
e valores essenciais de uma minoria, difundindo-se para a grande maioria da população.

Nas etapas formativas da opinião sobre um novo fenômeno social, é muito maior a influência dos
fatores de curto prazo, como eventos fortuitos, estímulos externos, oportunidades conjunturais,
e efeitos de contágio. O peso destes fatores na divulgação e grau de familiaridade com o novo
assunto é grande, muito maior do que o impacto de forças de longo prazo. No entanto são as
forças de longo prazo as geradoras da estabilidade de opinião sobre o assunto, da consolidação
de preferências e dos ganhos em consistência nas atitudes e condutas sobre o fenômeno.
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Essa noção de mudança permite identificar a plataforma empírica encoberta pelas diferenças
entre grupos da sociedade, mesmo se estão expostos ao mesmo tipo de informação, com igual
intensidade, e, até apresentando características demográficas semelhantes. Esse cenário
introduz um universo de possíveis motivações que moldam a opinião dos consumidores em
vários prismas de observação. 

Apesar de não serem a única explicação relevante de longo prazo, os sistemas de crenças e
valores têm sido muito utilizados para explicar as mudanças da sociedade, o comportamento
das pessoas e a diferenciação entre nações e grupos18. Tradicionalmente, as características
sócio-demográficas tiveram peso igual, ou maior, como fator de longo prazo, uma vez que
guardam a capacidade de oportunizar ou não o acesso à informação sobre os novos fenômenos
sociais de modo regular, intenso e crítico. Da mesma forma, essas características reduzem ou
aumentam as possibilidades de conectar tais informações e impressões iniciais aos interesses e
aspirações de longo prazo do indivíduo. Nesta discussão sobre os motivadores do consumo
consciente, os sistemas de crenças e valores são o fator determinante de longo prazo, uma vez
que o foco é a base de valores que estrutura a visão de mundo do consumidor.

Os valores são crenças prescritas como preferíveis19 para comportamentos ou finalidades, quer
sejam individuais ou sociais. Portanto, espera-se que determinem as condutas e as orientações
pessoais básicas frente a objetos de relevância. Nesse sentido, os valores e crenças podem
indicar as condições suficientes para a existência do comportamento de consumo consciente,
além de cenários férteis de crescimento da incidência desse comportamento, sem necessariamente
explicar mecanismos, situações ou agentes condutores de tais condutas.  

Os sistemas de crenças e valores pesquisados
Ambientalismo - Sistema de valores caracterizados por um senso de urgência ambiental que priorizam

a defesa ambiental e o reequilíbrio entre natureza e intervenção humana, capaz de conectar à
esfera de interesses pessoais os eventos e efeitos da ação humana sobre o meio ambiente.
Seu impacto no consumo redunda em práticas restritivas e antidesperdício do consumo,
ambientalmente amigáveis e responsáveis do ponto de vista da sustentabilidade.

Materialismo - Sistema de valores que prioriza o preenchimento de necessidades fisiológicas,
defensivas/protecionistas e de sobrevivência do indivíduo (necessidades primárias de alimentação,
saúde, segurança). A ênfase do materialismo é na acumulação incessante de bens materiais,
interpretando a posse e consumo individual de recursos como garantias essenciais à satisfação
de tais necessidades. Esse sistema é fruto do processo de socialização de valores aprendido
pelo indivíduo durante a etapa formativa da sua vida (da infância à pós-adolescência) assim como
das características contextuais.

Pós-Materialismo - Sistema de valores que prioriza o preenchimento de necessidades de pertença
social, realização pessoal, e reconhecimento individual. Portanto o sistema enfatiza prioridades
expressivas, intelectuais, afetivas, estéticas, e de qualidade de vida como forma de assegurar a
satisfação de tais necessidades. O pós-materialismo é fruto do processo de socialização de valores
aprendido pelo indivíduo durante a etapa formativa da sua vida (da infância à pós-adolescência)
assim como das características contextuais.

Competência consumidora ou política - Sentimentos pessoais de eficácia (capacidade de ação
e interferência efetiva) nas relações com o mundo político-institucional (i.e., governo, Estado,
instituições civis) ou com o mundo corporativo ou de consumo (i.e., empresas, mercado,
organizações)

18 Essa abordagem empírica foi desenvolvida por Ron Inglehart (1977), The Silent Revolution (Princeton University Press: Princeton) e estendida
em 1990 no seu livro Culture Shift (Princeton University Press: Princeton).
19 Rokeach, Milton (1973) The nature of human values. New York: Free Press.
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Simplicidade Voluntária - Sistema de valores caracterizado pela reconceituação da noção
de bem-estar em termos extra-materiais e alheios à realização individual ou definição da
identidade pelo consumo ou pela posse. Essa noção descansa num novo tipo de cálculo
custo-benefício onde os ganhos materiais ou de renda deixam de ser vistos exclusivamente
como “benefícios” e as perdas de renda ou oportunidades de consumo deixam de ser vistos
exclusivamente como “custos”. Essa revisão conceitual projeta-se numa posição filosófica favorável
a estilos de vida simples, anti-hedonistas e antimaterialistas, e auto-suficientes.

Secularismo + Tradicionalismo - Sistema de crenças antagônicas. A oposição tradicional-secular
traduz o alinhamento da razão com formas corretas (e incorretas) de interpretar as pessoas,
agir no mundo, organizar a sociedade segundo critérios relevantes para as pessoas. É claro que a
noção de “tradição” e “tradicional” é utilizada aqui num sentido específico, relativo aos valores que
legitimam a ação humana segundo a visão pré-industrial (pré-moderna) e de modernidade tardia
(ou periférica). Essa noção explica os acontecimentos não a partir da intervenção do indivíduo
em processos livres, autônomos, criativos e relativos (na sua importância, duração ou natureza
dos objetivos traçados), e sim com base no seguimento de metas absolutas, o ajustamento a uma
harmonia (ou ordem) anterior e superior ao indivíduo, e a conservação desta ordem como
modelo de vida. O contrário é que o chamaremos de alinhamento secular-racional, baseado
num mix entre princípios modernistas e pós-modernos.

Foram identificadas três perspectivas complementares que auxiliam na explicação das mudanças
de orientação ou conduta dos consumidores. Elas revelam a estrutura de disposições valorativas
que auxiliam ou dificultam, estimulam ou não, os indivíduos a desenvolverem interesses e ações
favoráveis, indiferentes, e até mesmo opostos ao consumo consciente20. As três perspectivas são:
a) valores materialistas/pós-materialistas; b) simplicidade voluntária; e c) ambientalismo. Cada uma
delas indica as oportunidades para formar, manter ou consolidar predisposições e condutas
específicas, mas não descrevem os processos do surgimento das motivações.

A análise dessas perspectivas, conjugada ao perfil dos consumidores, permite entender a associação
dos padrões de comportamentos com as matrizes específicas de valores, definindo as condições
valorativas a partir das quais aumenta a probabilidade do consumo consciente emergir. 

A seguir, será apresentada uma breve descrição de cada perspectiva teórica e sua interação com os
perfis de consumo consciente – indiferentes, iniciantes, engajados e conscientes – considerando
apenas os resultados da pesquisa em que foram identificadas correlações significativas.

Mais detalhes sobre esta metodologia podem ser encontrados em documentação específica,
disponível mediante solicitação ao Akatu.

3.3 Conclusões sobre cada uma das visões de mundo

Valores Materialistas – Pós-Materialistas

Os valores e prioridades das pessoas refletem suas necessidades. Estas podem ser extremamente
variadas, mas sempre seguem um ordenamento piramidal que revela a hierarquia subjetiva das
urgências. A oposição de diferentes necessidades a satisfazer e prioridades a preencher, mobiliza
os indivíduos a abraçarem valores conflitantes. Tais antagonismos ajudam a cristalizar modelos
de vida e sistemas de crenças.  

20 A referência reuniu apenas aqueles sistemas de valores que empiricamente comprovaram exercer um papel significativo na explicação da
variação de práticas ou atitudes de consumo consciente. Outras crenças testadas sem resultados relevantes não foram incluídas neste relatório.
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Tabela 2 - Concordância com a matriz de valores materialistas/ pós-materialistas por segmentos

“Quanto mais consciente, menor é o grau de valores materialistas adotado pelo consumidor.”

% Concordância com... Indiferentes Iniciantes Comprometidos Conscientes

Conforto material é essencial à felicidade 75 68 68 80 

Dinheiro é medida de sucesso 67 56 48 60 

Trabalho com renda menor é menos estresse 63 66 70 79 

Proteger o meio ambiente é prioridade sobre crescimento 63 70 75 75 

Cuidar da família é passar mais tempo 
com ela mesmo com menos ganhos

44 51 61 63 

21 Maslow, Abraham (1970) Motivation and Personality, (New, York: Harper & Row)
22 Após testar a abordagem clássica (Ron Inglehart 1977), a conclusão foi de que não se diferenciava significativamente a intensidade com que as
pessoas absorviam ou recusavam condutas conscientes. No entanto, devido ao apelo conceitual e valor substantivo do argumento, é importante
para explorar sua incidência através de uma métrica alternativa, a qual obteve resultados positivos, e é explorada a seguir.

O conflito entre valores materialistas e pós-materialistas captura uma destas situações, em
função de dois processos simultâneos à renovação de gerações. Um deles responde a uma
hipótese sobre o grau de escassez ou abundância do contexto do indivíduo; e o outro, responde
a uma hipótese sobre as características do processo de socialização, onde a pessoa apreendeu e
consolidou seus valores (tipicamente a fase da infância à pós-adolescência). 
Assim, com base na teoria de Maslow21, no primeiro tipo de necessidades básicas estão as
urgências fisiológicas de sobrevivência: alimentação, subsistência biológica e física, e segurança.
Em resposta à premência de tais necessidades, o indivíduo privilegia valores materialistas de
proteção física, acumulação de recursos, com o consumo e posse de bens como garantias de
vida. Essas prioridades são defensivas e, presumivelmente, tendem a bloquear a inclusão, no
plano do consumo, das práticas que derivam de aspectos coletivos e solidários, emblemáticos do
consumo consciente. Ao contrário, estimulam o indivíduo a maximizar as oportunidades de
consumo e de apropriação imediata, relegando a um segundo plano considerações de
responsabilidade coletiva. Esse é um sistema de valores materialista. 
Ainda conforme a teoria de Maslow, na medida em que tais carências são superadas o indivíduo
passa a desenvolver necessidades de outra índole, menos básicas, tais como de inclusão social,
reconhecimento e auto-realização pessoal. Esse perfil de prioridades coexiste com traços
valorativos pós-materialistas, uma vez que a acumulação material perde peso como urgência e,
no seu lugar, emerge com força a preocupação com a qualidade de vida e o bem-estar subjetivo.
Como decorrência, se estimulado por informações corretas, o indivíduo deverá desenvolver
maior sensibilidade pelas conseqüências coletivas do ato de consumo. Em função desse novo
valor, vai regular o próprio comportamento e buscar realização pessoal com a adoção de
padrões de consumo responsáveis e cidadãos.
Cinco perguntas capturam o essencial deste conflito de valores. Para medir a incidência e a
intensidade com que os indivíduos respondem a valores materialistas ou pós-materialistas,
utilizamos uma versão complementar à abordagem clássica22. Na tabela 2, observa-se a relação
dos motivadores de valores materialistas e pós-materialistas, significativos na amostra, com os
diferentes perfis de consumidores.  

Os dados da tabela 2 ilustram onde ocorrem as menores e maiores disparidades valorativas
por perfil. Indicam, ainda, até que ponto essas questões comprovam, ou não, algum efeito de
prioridades materialistas ou pós-materialistas na mobilização das pessoas rumo a um tipo
de conduta determinada de consumo. 
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Gráfico 29 - Efeito dos valores materialistas/pós-materialistas sobre o comportamento de consumo 

“A maior proporção de consumidores engajados e conscientes está nos pós-materialistas.” 

23 Levemente menor entre classes mais altas, 16% na classe A, e maior entre as mais baixas, 20% nas classes D/E.
24 34% dos membros da classe A qualificam como pós-materialistas versus menos de 19% das classe D/E.
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A primeira afirmação, “Conforto material é essencial à felicidade”, que prioriza valores
materialistas, revela altíssimo grau de concordância entre os perfis de consumidores.
Chama a atenção o fato de que a diferença entre indiferentes e conscientes chega apenas a
5%, contrariando as expectativas iniciais de que os mais conscientes revelariam um grau
de materialismo menor que os dos menos conscientes. 

Do mesmo modo, as respostas de concordância à segunda afirmação, que também absorve
valores materialistas, é maioria para toda a amostra. Embora sua distribuição siga em parte a
expectativa teórica (redução da incidência de materialismo na medida em que se distancia do
segmento menos consciente), a força com que se apresenta no último grupo, dos conscientes,
acaba enfraquecendo essa relação. A aparente importância desses aspectos “materialistas” para
o grupo dos mais conscientes é algo que surge também em relação ao sistema de valores da
“simplicidade voluntária”, e que já se manifestara na pesquisa “Descobrindo o Consumidor
Consciente”, de 2003. Foge ao escopo desse relatório uma investigação mais detalhada dessa
peculiaridade, mas este é certamente um tema que merecerá estudos mais detalhados.

Da terceira à quinta afirmação, a concordância com os enunciados indica inclinações
pós-materialistas. Tanto a direção como o tamanho das diferenças, confirma a expectativa inicial
de que os segmentos mais conscientes ancoram suas condutas em valores pós-materialistas,
enquanto que os menos conscientes exibem um grau de materialismo maior. Em termos gerais, os
mais conscientes privilegiam mais fortemente um senso de bem-estar além do viés material ou
financeiro, e mostram uma maior sensibilidade às considerações ambientais do que às econômicas. 

Ao compor um índice desta matriz valorativa com base nas perguntas individuais, diferenciando
aqueles que consistentemente adotam posturas materialistas e pós-materialistas, e os chamados
“mistos” por apresentarem valores eqüidistantes ou em transição entre ambos os pólos, surgem
duas observações relevantes. Em primeiro lugar, a evidência que os valores materialistas ou
semi-materialistas encontram uma ressonância muito forte atingindo 3 a cada 4 consumidores23.
Portanto, os que se mobilizam por valores pós-materialistas representam uma minoria: 25% da
amostra geral24. Em segundo lugar, emerge de forma mais sistemática a predisposição que um sistema
de valores exerce sobre as condutas de consumo das pessoas. O gráfico 29 reflete essas afinidades.  
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Gráfico 30 - O impacto dos valores materialista/pós-materialista sobre os comportamentos de consumo

“Há uma forte afinidade entre os sistemas de valores e as reações do indivíduo frente ao consumo
consciente.”

25 “Resultado da diferença entre os 15% com valores materialistas e os 40% com valores pós-materialistas entre os engajados e conscientes.
Encontramos a situação oposta entre os menos conscientes onde 24% nutrem valores materialistas. Ver página 56” 
26 Como observado no primeiro capítulo, a média geral de mais conscientes soma um terço da população, porém entre os materialistas
cai para metade deste valor, 15%, enquanto que entre os pós-materialistas ascende a 40%.
27 Milbrath, Lester (1984) Environmentalists: Vanguard for a New Society (SUNY Press: Albany); (1996) Learning to think environmentally (SUNY Press:
Albany). Para a discussão cruzada entre ambientalismo e pós-materialismo, vide: Echegaray, Fabián-Armesto, Melchor (2001). “Quão Ecologista devo
ser se eu for um Pós-Materialista?”, In: Krischke, Paulo (ed.) Ecologia, Juventude e Cultura Política. (Editora da UFSC: Florianópolis).
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Observando o efeito dos valores materialistas/pós-materialistas sobre o comportamento de
consumo, pode-se verificar que existe uma diferença de 25 pontos percentuais entre o número
de consumidores mais conscientes que são classificados como materialistas e as pessoas com o
mesmo perfil de consumo, porém classificadas como pós-materialistas25. 

No gráfico 30 podemos observar as diferenças existentes entre os perfis de consumo
consciente segundo os valores da cultura materialista/pós-materialista. Entre os consumidores
mais conscientes, a proporção dos que detém valores materialistas fica 15 pontos
percentuais abaixo da média geral, enquanto que aqueles com valores pós-materialistas
ficam 11 pontos percentuais acima da média geral26. O mesmo ocorre com os consumidores
indiferentes, que representam 9% da amostra da pesquisa. Esse número cresce 15% quando
se foca apenas aqueles imbuídos de valores materialistas. 

A consistência destes resultados sugere, claramente, a existência de uma forte afinidade entre
o sistema de valores materialistas ou pós-materialistas, que nutre o individuo e suas reações
frente ao consumo consciente. 

Ambientalismo

O ambientalismo como recorte cultural lida diretamente com os dilemas sobre estilos de vida e
suas conseqüências coletivas diárias. Essa implicação substantiva sugere uma oposição entre
ambientalistas e não ambientalistas, projetando-se supostamente em modelos de vida diferentes.

A hipótese testada neste estudo, é a de que sujeitos com maiores preocupações ambientalistas
tendem a perceber mais intensamente os impactos de seu papel como consumidores. A partir
de um senso de urgência ambiental, conectam seus hábitos de consumo à necessidade de
respostas ambientalmente amigáveis. Essa motivação levaria o ambientalista a adotar
formas mais contidas, sustentáveis e responsáveis de comportamento econômico27.
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Gráfico 31 - Efeito dos valores ambientalistas entre segmentos de consumo consciente 

“As condutas do consumo consciente não podem ser atreladas a uma consciência exclusivamente ambiental” 
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Para mensurar o grau de envolvimento dos entrevistados com os valores ambientais, observamos a
contraposição de duas visões: a holística versus a utilitarista. Essas duas visões compreendem a
relação do homem com a natureza. A oposição entre elas pavimenta o caminho para o
contraponto entre uma lógica de empatia com o meio ambiente e de dissociação entre qualidade
de vida e ações hostis à natureza. A outra visão, a utilitarista, encara o meio ambiente como
obstáculo ao conforto humano.
Essa contraposição é uma dentre várias existentes. No entanto, todas elas têm em comum uma
tensão entre o otimismo na razão humana e seus subprodutos (i.e., ciência, tecnologia, conforto
material) e a intensa preocupação com o destino do planeta como habitat. O ambientalismo
parte desta segunda premissa para salientar a necessidade de abordar os estilos de vida,
incluindo o consumo, sob a perspectiva da sustentabilidade ambiental. A prática ambientalista
pode se nutrir de evidências universais sobre a crise imposta pelo atual estilo de vida ou por
preocupações pessoais. Mas, de qualquer forma, trata-se de um fenômeno social relativamente
significativo, mas ainda não majoritário na população.
Para mensurar essa dimensão entre consumidores, observa-se a relevância dada ao tema
ambiental, a percepção que o indivíduo tem da evolução da qualidade do meio ambiente em
que vive, assim como a sua atribuição de responsabilidade individual e sua posição perante
trade-offs de impacto econômico. 
Os dados da pesquisa revelam que uma maioria, 70%, atribuiu importância ao assunto ambiental;
71% privilegiaram a proteção ambiental mais do que crescimento econômico; 75% atribuíram
os problemas climáticos à ação humana; e 70% acreditam que a ação do homem, via ciência e
tecnologia, irá corrigir esses problemas. 
Estas respostas convivem com visões divididas sobre quão bem ou mal está o contexto ecológico de
onde moram os respondentes. Mas nenhuma destas variáveis demonstrou associação significativa
com os diferentes níveis de consciência dos consumidores traduzido pela segmentação aplicada
pelo Akatu. A incidência de consumidores engajados ou conscientes entre aquelas maiorias é
muito semelhante ao do número de indiferentes ou iniciantes. Portanto não se constatou um
efeito sistemático que permita atribuir condutas de consumo consciente a uma consciência
ambiental pura, nem a um raciocínio de culpabilidade humana sem capacidade de resolução.
No entanto, a admissão por 92% dos consumidores de que existe um efeito das mudanças
climáticas em curso sobre a própria saúde influi significativamente para mobilizar consumidores.
Os gráfico 31 e 32 são ilustrativos a este respeito.
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Gráfico 32 - Impacto sobre os comportamentos de consumo: percepção dos efeitos de problemas
ambientais  sobre a própria saúde * 

“Dentre os consumidores brasileiros, 92% admitem que as mudanças climáticas afetam a própria saúde.”

Índice de impacto

28 Os percentuais de consumidores mais conscientes saltam de 19% para 33% ao comparar indivíduos com baixa e alta conexão e sensibilidade
aos problemas ambientais relativos à sua própria saúde.

Quando se observa a relação existente entre a admissão de preocupações ambientais e o
consumo consciente, encontramos diferenças estatisticamente significativas, sugerindo outra
afinidade sistemática. Aqueles que conectam mais intimamente as calamidades, como as
provocadas pelas mudanças climáticas, a riscos para a saúde, têm uma probabilidade maior
(quase o dobro) de adotar condutas conscientes se comparados com os que não revelam essa
sinergia entre meio ambiente e saúde28. No gráfico 32, essas diferenças estão evidenciadas.

Entre os indivíduos que internalizam suas preocupações com o meio ambiente conectando-as
fortemente à sua saúde, a predisposição de exibir comportamentos mais conscientes sobe 3%.
O efeito é ainda mais notório quando examinada a situação contrária: os que não conseguem
conectar essa problemática e, portanto, ignoram qualquer senso de urgência ambiental,
encontram poucos estímulos para tornarem-se consumidores mais conscientes (19% frente à
média geral de 30%). Essa redução em 11% é altamente significativa. De igual modo, é
significativa a diferença de 9% entre o número de indiferentes encontrados entre aqueles que
carecem de valores ambientalistas e a população em geral. 

Em síntese, podemos dizer que a hipótese testada é correta. Os sujeitos com preocupações
ambientalistas gradualmente enxergam seu papel como consumidores a partir de um senso
de urgência ambiental, conectando seus hábitos de consumo às necessidades de respostas
ambientalmente amigáveis, solidárias e responsáveis de comportamento econômico. Este
comportamento, porém, aparenta derivar mais de uma preocupação com a saúde  individual do que
de considerações em relação ao bem-estar coletivo ou à conservação da Natureza em si mesma.

Simplicidade Voluntária

A modernização da sociedade brasileira tem diversas facetas e afeta com intensidade desigual
os diferentes grupos que a compõem. Por modernização entendem-se diferentes fenômenos
particulares concatenados, tais como urbanização, industrialização, digitalização, globalização
da vida econômica e trabalhista, acesso a bens de consumo etc. Embora geralmente associados
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29 Iwata, Osamu (1997). “Attitudinal and behavioral correlates of voluntary simplicity lifestyles”. Social Behavior and Personality, 25(3): 233-240.
30 Iwata, Osamu (2001). “Attitudinal determinants of environmentally responsible behavior”. Social Behavior and Personality, 29(2): 183-190.
31 Rudmin, F.W. & Kilbourne, W.E (1996). “The meaning and morality of voluntary simplicity: History and hypotheses on deliberately denied

materialism”. In: R. W. Belk et al. Consumption and Marketing. Cincinatti. South-Western College Publishing. 166-215.
32 Com efeito, uma análise de componentes principais destes indicadores revelou essas duas dimensões, conforme diferenciado

no gráfico 33 e discutidas no anexo. 

às contribuições positivas, por representarem desenvolvimento, estes fatores também trazem
implicações potencialmente negativas, tais como transformações negativas na qualidade de
vida, nas relações interpessoais, e no contexto material-ambiental das pessoas. 

Tais mudanças induzem um novo cálculo de bem-estar que redefine a noção de custos e benefícios,
extrapolando o reducionismo economicista ou financeiro de ambos, para incluir outros sentidos
de ordem intelectual, expressiva, afetiva, estético-ambiental e espiritual. Esta revisão conceitual
projeta-se numa posição filosófica favorável a estilos de vida simples, anti-hedonistas,
antimaterialistas e auto-suficientes, que são chamados de “simplicidade voluntária“. 

O foco desta matriz valorativa é que a degradação ambiental e social são produtos dos estilos
de vida, orientados pelo imperativo da máxima opulência e acumulação de bens e recursos.
Conseqüentemente, se aceita que os estilos de vida, ancorados na simplicidade voluntária,
determinariam atitudes e condutas associadas ao consumo consciente29, projetadas em orientações
eficientes perante os recursos admitidos como escassos e em atitudes de responsabilidade
sócio-ambiental e solidariedade com o coletivo, favoráveis a auto-suficiência e, portanto, à
sustentabilidade. Da mesma forma que essa visão tem correspondência potencial com a perspectiva
valorativa pós-materialista, evidência parcial indica um diálogo fluido entre esse conceito e a
abordagem ambientalista, mostrando associação entre os dois e, assim,  cobrindo diferentes
esferas que motivam a adoção de padrões específicos de consumo30.  

Como em toda construção de matriz valorativa, será utilizada uma polaridade para organizar os
valores entre aqueles orientados para maior consumo e acumulação versus os orientados para
menor consumo e maior simplicidade31. Diferente das vertentes anti-capitalistas tradicionais, a
polaridade centra-se  na adoção voluntária de um estilo de vida individual simples, não por uma
convicção política ou religiosa, mas sim pelas conseqüências positivas que em si mesma essa
conduta traz para quem a adota.

A simplicidade voluntária foi empiricamente mensurada a partir de dois núcleos valorativos: o
primeiro, relativo à necessidade e disposição perante a simplicidade material versus a opulência
(ou acentuado apego material ou de consumo); e o segundo, relativo à autodeterminação, isto
é, ao grau de autonomia (ou dependência) na construção e manutenção da identidade em
relação aos bens materiais e símbolos de consumo32. 

Ao examinar os resultados gerais, o quadro que emerge entre os brasileiros é de uma notável
heterodoxia cultural, que aspiram conciliar princípios aparentemente contraditórios.
Existe uma disposição majoritária de viver uma vida menos complexa do ponto de vista do
consumo/material, porém reivindicando simultaneamente hábitos e anseios materialistas.
Essa aparente contradição relaciona-se ao campo de aprofundamento de estudos
mencionado mais acima em relação ao “pós-materialismo”, e também se atem, em alguma
medida, ao fato do  consumo consciente ser um fenômeno ainda recente, em fase inicial de
construção, como discutido na seção “2.5” desta publicação.

O gráfico 33 indica que a promessa da sobriedade ecoa entre os consumidores, e que uma
maioria importante questiona a redução da noção de benefício ao plano exclusivamente financeiro
ou econômico, uma vez que benefícios de natureza extra-econômica (i.e, afetiva, expressiva,
relacional) emergem com força como anseios da população.
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Gráfico 33 - Concordância com indicadores sobre simplicidade voluntária e identidade pela posse

“O brasileiro aspira pela simplicidade, mas sua realidade ainda é orientada pelos valores materialistas.”

Gráfico 34 - Efeito dos valores de simplicidade voluntária entre segmentos de consumo consciente

“Quanto maior a adesão do brasileiro aos valores de simplicidade voluntária, maior é a disposição
para o consumo consciente.”

Ao comprar algo novo levo em conta sua durabilidade

Tento viver uma vida simples só comprando artigos essenciais

Prefiro produtos simples aos sofisticados e com muitas funções

90%

72%

69%

54%

44%

83%

80%

Tenho todas as coisas materiais para viver feliz

Aceitaria um trabalho com renda menor, mas com menos estresse

Cuidar da família é melhor passando mais tempo com
eles mesmo ganhando menos 

60%

67%

53%

Gosto de comprar artigos de marcas conhecidas

Conforto material é essencial para a felicidade das pessoas

Dinheiro é medida do sucesso pessoal

Fazer compras é “muito atraente” como opção de lazer

Simplicidade voluntária

Identidade pela posse

5%  indiferente
59%  iniciante

36%  engajado + consciente
17%Alto

8%  indiferente
62%  iniciante

66% iniciante

31%  engajado + consciente
64%

Médio

16%  indiferente

18%  engajado + consciente
19%

Baixo 

Porém, a força com que os indivíduos favorecem simultaneamente o ideal da posse e
acumulação de bens de consumo e a simplicidade, sugere o papel destacado destes como
produtores de identidade. A leitura cruzada revela a coexistência de aspirações de simplicidade
com uma realidade ainda norteada por imperativos materialistas. 

Para verificar o efeito desta matriz valorativa sobre o rumo comportamental esperado pelos
consumidores, construímos um índice de simplicidade voluntária, com base no grau de adesão
ou resistência aos objetivos de baixo consumo e de busca da minimização da dependência
quanto aos bens materiais. Os gráficos 34 e 35 resumem essas análises.
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Indiferente

Iniciante

engajado + consciente

-3%
-1%

8%

4%

7%

-4%
0%

1%
-11%

Alto

Médio

Baixo

• O índice representa a
diferença percentual entre a
proporção de cada segmento
de consumidores na
população como um todo,
e essa mesma proporção
dentre os que se enquadram
em cada um dos sistemas de
valores identificados. 

Gráfico 30 - O impacto dos valores de simplicidade voluntária sobre os comportamentos de consumo*

“O percentual dos consumidores mais conscientes aumenta em 7%, em relação à população como
um todo, quando considerados os valores da simplicidade voluntária.”

Índice de impacto

O gráfico 34 demonstra que quanto mais alta a absorção de valores de simplicidade voluntária,
maior a disposição para adotar práticas de consumo consciente. De fato, a incidência dos
mais conscientes é duplicada se contrastada com a de indivíduos com baixo e alto grau de
simplicidade: de 18% para 36%.

No gráfico 35 constata-se a relação existente entre o consumo consciente e a adesão à
simplicidade voluntária. O número de consumidores indiferentes ao consumo consciente
aumenta 8% quando observamos apenas os que pouco aderiram à ideologia de simplicidade
voluntária. Da mesma forma, o percentual de consumidores mais conscientes aumenta em 7%
(em comparação com a média geral) quando selecionamos apenas aqueles identificados com
os valores de simplicidade. Portanto, é clara a afinidade existente entre a exibição de um perfil
valorativo de simplicidade, e a mobilização em favor de condutas conscientes.

3.4 Decisões de compra e sua relação com o consumo consciente

Existem diversas maneiras pelas quais os consumidores obtêm informações a respeito da conduta
de uma empresa. Essas informações incluem desde um selo impresso na embalagem do produto
até a comunicação com terceiros, passando sem dúvida pela mídia, publicitária ou jornalística.
É a partir dessas informações que o consumidor formará uma imagem da empresa, seja ela
positiva ou negativa. A decisão de compra do consumidor cada vez mais decorre de uma
combinação dessa imagem com considerações subjetivas - porém muito efetivas - quanto à
relação custo-benefício entre os atributos e o preço do produto/serviço que deseja.

Nessa seção, o foco é no comportamento de compra do consumidor, considerando o seu
conhecimento sobre as formas de selos e certificações; a sensibilidade a preços; os drivers de
escolhas dos produtos, bem como as motivações para premiação ou punição de empresas
conforme sua conduta responsável, segundo a percepção dos consumidores. 
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Gráfico 36 - Tolerância a pagar sobre-preços por produtos ecologicamente corretos33

“Quatro em cada dez brasileiros estão dispostos a pagar mais caro por produtos que
não agridam o meio ambiente.”

Não

Sim

37%
63%

Mais conscientes: Sim=41%

33 Pergunta: “Alguns fabricantes de diversos produtos pensam em lançar versões que contenham um selo que mostre que eles não fazem mal ao
meio ambiente. O(a) Sr.(a) estaria disposto(a) a pagar mais por produtos com este selo ou só estaria disposto a pagar o mesmo?”

Disposição em pagar mais caro por produtos amigáveis ao consumo consciente 

Dentro das limitações da presente pesquisa, não seria possível uma investigação extensa sobre
os inúmeros atributos de produtos e serviços que podem representar uma percepção de maior
valor pelos consumidores em geral, e pelos conscientes em particular. Como uma primeira
abordagem sobre o assunto, escolhemos o atributo genérico “ter um selo que mostre que o
produto foi obtido sem fazer mal para o meio ambiente” como um indicativo a ser testado.

Certamente testes com outros atributos potencialmente valorizados pelos consumidores
conscientes poderiam trazer respostas distintas, e isso deverá ser objeto de estudos futuros.

O gráfico 36, apresenta os resultados das respostas dos entrevistados sobre a possibilidade de
pagar mais por produtos que apresentem selo comprobatório de não-agressão ao meio ambiente. 

O resultado observado – em que 37% (quase quatro em cada dez consumidores) declararam,
antes de confrontados com opções concretas, estarem dispostos a pagar mais por produtos
não-nocivos ao meio ambiente – é bastante animador. Ainda mais quando se considera que não
se trata apenas de uma declaração de preferência, mas sim da disposição potencial a dar algo a
mais em troca disso.

Confrontados em seguida com uma lista de oito produtos de amplo uso e com preços variando
entre R$ 0,37 e R$ 500,00, oito em cada dez dos consumidores, que manifestaram disposição
potencial a pagar mais, aceitaram um sobrepreço de 25% a 35%, pelo produto que tivesse o
“selo ambiental”.  Essa proporção líquida de 31% de consumidores, ambientalmente sensíveis,
configura um cenário ainda mais otimista quando examinado à parte o grupo mais consciente,
em que a disposição pela compra ambiental certificada atinge 43%. Esta é uma excelente
notícia, mas deve naturalmente ser analisada com reservas, pois a prática demonstra que
mesmo frente a exemplos concretos de preços e produtos, a resposta “em tese” é bem diferente
daquela observada efetivamente no ponto de venda. 

Outra questão freqüente quanto à sensibilidade ao preço refere-se ao quão significativo é o
sobrepreço, quer em termos absolutos (seu valor em R$), quer em termos relativos (o aumento
percentual). O tipo de produto (bens duráveis ou não) é outro fator a considerar. 

Neste sentido, nos testes de sobrepreços foram incluídos produtos de diversas categorias e
diferentes magnitudes de sobrepreços, tanto em termos percentuais quanto absolutos. Dentre os
31% que estão dispostos a pagar a mais por produtos com o “selo ambiental”, a absoluta maioria
não atrelou sua reação a categorias de bens específicos ou intervalos singulares de sobrepreços. 
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Gráfico 37 - Sensibilidade a sobre-preço por atributos sócio-ambientais considerando 8 categorias de produtos34

“Confrontado com possíveis sobre-preços, o consumidor não reage linearmente. A disposição de
pagar mais caro não cai se o valor do produto sobe.”  

Entre R$ 0,00 a R$ 1,00 Entre R$ 1,01 a R$ 15,00 Acima de R$ 150,00

% dos que estariam dispostos a pagar o preço proposto, dentre os que se dispuseram a pagar um preço maior

34 Pergunta: “Alguns fabricantes de diversos produtos pensam em lançar versões que contenham um selo que mostre que  eles não fazem
mal ao meio ambiente. Considerando que o preço do produto “padrão” é “R$ X”, o(a) Sr.(a) estaria disposto(a) a pagar “R$ Y” caso o produto
tivesse este selo?”

92%
89%

86%

78%
76% 75%

88%

83%

O gráfico 37 mostra a avaliação de oito categorias de produtos para cada uma das quais
se mostrava seu preço regular e se estimulava um novo preço (25% a 35% superior),
em função da existência de um selo sócio-ambiental. O resultado para cada uma destas
8 categorias é representado em losangos diferentes. 

O resultado é, até certo ponto, surpreendente e contraria as expectativas iniciais de que a
disposição a pagar mais declinaria conforme aumentasse o valor absoluto do sobrepreço,
Observa-se que há uma grande aceitação, de 89% a 92%, em pagar preços um pouco mais
altos por produtos que custem até R$1,00. A faixa de preços entre R$1,01 e R$15,00 apresenta
certa queda no percentual de pessoas dispostas a pagar mais pelo produto, mas esse percentual
volta a crescer, atingindo 88%, para produtos na faixa de R$150,00 a R$600,00. A reação do
público a atributos ambientalmente corretos, portanto, está longe de ser simples e linear.

É importante ressalvar que, apesar de interessantes e possivelmente indicativos de uma tendência,
estes são os resultados apenas de um teste inicial, onde inúmeros fatores podem ter interferido,
gerando essa “desproporcionalidade” entre a disposição em pagar mais versus o valor do produto.
Para uma conclusão mais categórica, variáveis como os diferentes perfis de produtos comparados
e o grau de importância atribuído a eles pelo consumidor, precisariam também ser controladas e
testadas. Abre-se também aqui um interessante caminho para futuras investigações.

Explorando os fatores que moldam a decisão de compra de um produto pelo
consumidor

Conforme ilustra o gráfico 38, a “qualidade” e o “preço” são os atributos mais importantes
para 37% e 32% da população, respectivamente, na escolha de produtos na hora da compra.
Em contrapartida, a “indicação de terceiros” e a “marca do produto” são os fatores que menos
influenciam no processo de escolha do consumidor.

Ao cruzar a informação do grau de consciência do consumidor, abordada ao longo deste
relatório, com os fatores que influenciam a decisão da compra, observa-se que quanto maior é
o grau de consciência do consumidor, mais decisivo é o fator “qualidade” do produto. Este fator
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35 Indicação em lista com cinco motivadores de punição e cinco de premiação. Foram incluídos os fatores mais relevantes para os consumidores,
conforme verificado na pesquisa 3 “Descobrindo  o consumidor consciente” (2003). Para mais detalhes consultar essa publicação, e também a
publicação Akatu/Market Analysis “Responsabilidade Social Empresarial: percepção  do consumidor brasileiro- edição 2005”

Gráfico 38 - Drivers de maior influência na decisão de compra do consumidor

“Frente à importância de qualidade e preço, critérios ligados a meio ambiente e ação
social da empresa têm pouca relevância”

Gráfico 39 - Drivers de escolha da empresa pelo consumidor 35

“Propaganda enganosa é o fator que mais desestimula o consumidor”

Resposta estimulada. Soma das respostas múltiplas (1ª e 2ª menções)

Resposta estimulada. Soma das respostas múltiplas (1ª e 2ª menções)

Fatores de punição Fatores de premiação

Contrata deficientes
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Apóia campanhas para acabar com o trabalho infantil

Faz propaganda enganosa

Colabora com políticos corruptos
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24%

22%

21%
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-21%
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Durabilidade

37%

32%

14%

Marca

Não prejudica o meio ambiente

Apóia instituições

8%

4%

2%

Opções disponíveis

Indicação de terceiros

1%

1%

tem um peso 10% maior para os consumidores conscientes em relação aos indiferentes.
Já a “indicação de terceiros”, muito embora seja o fator de menor relevância para ambos os
grupos, é praticamente nulo para os consumidores conscientes (apenas 0,7% lhe atribuiu
qualquer importância), mas 6% dos indiferentes considera-o relevante. 

Explorando os fatores que moldam a escolha do consumidor por uma empresa

Como dissemos, existe uma combinação de fatores que estimulam o consumidor a comprar
um determinado produto, incluindo atributos tanto do próprio produto ou serviço, quanto da
empresa que o produz ou comercializa.

Com praticamente o mesmo grau de importância entre elas, os consumidores listaram as ações
consideradas socialmente responsáveis do ponto de vista do consumo consciente na escolha
por uma empresa: inclusão social (mensurada aqui pela contratação de deficientes);
comprometimento comunitário (através da colaboração com escolas e postos de saúde); e

Pesq-inteira  29/3/07  8:53 PM  Page 63



como e por que os brasileiros praticam o consumo consciente?

64 www.akatu.org.br

Gráfico 40 - Fatores que estimulam a premiação das empresas pelos consumidores

Gráfico 41 - Fatores que estimulam a punição das empresas pelos consumidores

“Os fatores que motivam a premiação e punição de empresas pelo consumidor variam
pouco conforme o grau de consciência” 
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compromisso ético e legal com os empregados (especificamente através da não utilização de
mão-de-obra infantil). Em contrapartida, o desrespeito ao consumidor (através de propagandas
enganosas), sinais de conduta antiética ligada à política (corrupção), e o uso do trabalho
infantil são os fatores que denigrem a imagem de uma empresa e afastam o consumidor na
hora da escolha. O gráfico 40 resume essa informação para o público em geral.

Ao aprofundar a análise dos fatores que levam o consumidor a prestigiar uma empresa ou a
puni-la considerando o grau de consciência de cada indivíduo, identificamos que a ordem da
“premiação” às empresas é diferente para o segmento de consumidores conscientes, os quais
colocam uma questão ambiental (combate à poluição) no topo da lista, com 24%. No plano da
punição, porém, as diferenças se diluem: a poluição mantém-se em último lugar tanto para a
minoria dos conscientes (13%) quanto para a população em geral (15%). Para este grupo dos
conscientes, a única diferença, porém pouco relevante estatisticamente, refere-se à questão da
corrupção empresarial, onde 24% punem as empresas considerando este fator, contra 21% da
população em geral. (Ver gráficos 40 e 41)

Conhecimento de selos e instituições relevantes para o consumidor consciente 

No mesmo estudo, testou-se o grau de conhecimento da população sobre os certificados e/ou
instituições cujos focos de atuação são relevantes para o consumidor consciente. Considerando
a média de todos os certificados reconhecidos em 2006, e a mesma média em 2003, houve um
aumento de 69% no índice de reconhecimento desses selos e instituições, que passou de 19%
para 32%. O gráfico 42 detalha os resultados verificados em 2006.
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Gráfico 42 - Percentual de reconhecimento dos certificados ambientais e/ou instituições relevantes
para o consumidor consciente em 2006

“O Instituto AKATU é reconhecido por 13% dos consumidores.”
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S A 8000
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Resposta estimulada. % que “conhece, mesmo que seja só de ouvir falar”.

36 Não cabe no escopo desta publicação o desenvolvimento detalhado do processo de análise realizado, porém o Instituo Akatu tem disponível um
registro do mesmo, para eventuais consultas e aprofundamentos.
37 Ver na Seção 1.1 desta publicação o significado e aplicação desses comportamentos no processo de segmentação dos consumidores.

76%

Mesmo não sendo uma lista exaustiva, os resultados acima indicam que certificados e
instituições relacionados com alta presença no noticiário ou que foram objeto de intensas
campanhas publicitárias obtiveram um desempenho muito melhor em termos de recall e
visibilidade, evidenciando a eficácia desses instrumentos de sensibilização da sociedade.
Para o  próprio Instituto Akatu há um indicativo neste sentido, uma vez que tem adotado
tais estratégias e revela-se conhecido de nada menos que 13% da população pesquisada.
Face ao tempo relativamente curto de existência do Instituto, o resultado pode ser considerado
excepcional e promissor para o futuro do movimento pelo consumo consciente.

3.5 Explicando o impacto dos motivadores do consumo consciente 
Como mencionado, um importante objetivo da investigação dos motivadores foi verificar quão
relevantes são os fatores “estruturais” frente aos “circunstanciais” na adoção ou não do
consumo consciente. Assim, foi aplicada a técnica estatística da “análise de regressão múltipla”,
que permite identificar o quanto cada variável (i.e., sistema de crenças ou outros fatores de
longo prazo investigados) explica o número de condutas conscientes seguidas pelos consumidores.
Foram controlados simultaneamente os efeitos exercidos pelas outras variáveis de longo prazo
sobre a mesma questão. Outro resultado desta análise é a identificação do grau de importância
de cada uma das variáveis anteriores investigadas36.

Considerando todas as forças de longo prazo que resultaram conceitual e estatisticamente
relevantes, foi desenvolvido um modelo prévio do número comportamentos segmentantes que
as pessoas podem adotar37. A versão matemática deste modelo é a seguinte:
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38 O efeito da variável idade é logarítmico, ou seja, a assimilação de condutas responsáveis é muito semelhante entre as idades mais baixas e
dispara subitamente entre indivíduos adultos, estabilizando-se acima dos 35 anos.
39 O coeficiente de regressão é o valor indicado à frente de cada variável 

Gráfico 43 - Impacto dos motivadores sobre o consumo consciente*

“ A simplicidade voluntária é o valor que mais influencia na adoção das práticas do
consumo consciente.”

* Coeficientes padronizados de regressão (beta weights)

Simplicidade voluntária

Classe

Percepção meio-ambiente

0,12

0,10

0,10

Ambientalismo

Idade

Materialismo/pós-materialismo

0,10

0,09

0,08

0,07Auto-controle

Poupar 0,07

Consumo Consciente = 3,27 + 0.30 (Idade) 38 - 0.27 (Classe social) + 0.27 (Simplicidade voluntária)
+ 0.39 (Ambientalismo) + 0.08 (Materialismo-Pós-materialismo) - 0.35 (Percepção Ambiental)
+ 0.20 (Auto-controle) + 0.18 (Poupar) + �

Várias informações substantivas se deduzem deste modelo. Em primeiro lugar, amplia o número
de fatores que permitiriam explicar e predizer condutas incluindo outras variáveis importantes
para entender a intensidade do consumo consciente nas pessoas. Além dos sistemas de valores,
essas variáveis incluem: a disposição de poupar, o senso de autocontrole, a avaliação do estado
do meio ambiente, e algumas características demográficas como classe social e faixa etária.

Em segundo lugar, o modelo indica quantas condutas, em média, poderíamos esperar da
população, se desconhecéssemos os tipos de valores que a norteiam, ou suas características
demográficas. Como 3,27 é o valor da chamada “constante”, conclue-se que o consumidor
típico adotaria pouco mais de três condutas. 

Em terceiro lugar, podemos verificar o quanto cada variável explica o consumo consciente39. Isto
possibilita explorar cenários e o impacto relativo de cada fator. Outra vantagem deste modelo é
que nos informa, também, sobre a importância explicativa de cada fator, permitindo identificar
uma hierarquia de influências sobre o consumo consciente. Isto exige padronizar os valores do
efeito relativo de cada fator. Os resultados podem ser observados no gráfico 43 que revela a
ordem de importância das diferentes variáveis. Nota-se, claramente, que o fator de maior
influência na adoção do consumo consciente é um sistema de valores: a simplicidade voluntária,
seguido por classe, percepção do contexto ambiental, e a atitude perante o ambientalismo.

Com base nesses resultados, podemos simular dois cenários fictícios na perspectiva do
consumo consciente, visualizando o melhor panorama possível, com um consumidor
idealizado, que tivesse todos os atributos relacionados à maior adesão ao consumo
consciente, e a pior possibilidade, ou seja, um consumidor cujos atributos são aqueles
menos associados à adesão ao consumo consciente. Vale ressaltar que, na prática, nenhum
consumidor manifestou adesão aos 13 comportamentos da segmentação e, portanto, para
nossa simulação o máximo valor possível a atingir será 12 (e não 13). 

Pesq-inteira  29/3/07  8:53 PM  Page 66



A SEGMENTAÇÃO DO PÚBLICO PARTE 1

www.akatu.org.br 67

Gráfico 44 - Cenários de consumo consciente e suas causas

“Fatores de curto prazo, não mapeados neste estudo também influenciam as decisões de consumo.”

• Fatores Exógenos: São fatores
conjunturais que afetam a
adoção de comportamentos
de consumo consciente pelo
indivíduo. A diferença entre
o “melhor cenário” de
mobilização para o consumo
consciente (9,4 comportamentos)
e o máximo teórico possível
de comportamentos de
segmentação (12 na amostra)
é resultado da existência de
eventos e estímulos não
associados aos fatores
estruturais. 
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Fatores Estruturais:
Comportamentos explicados
pelos valores e fatores
demográficos como classe e
idade

PIOR CENÁRIO: gerações mais novas; classes sociais mais baixas; índice reduzido de simplicidade
voluntária; pequena percepção do impacto do meio ambiente sobre a saúde; alto índice de
materialismo; percepção negativa da evolução ambiental; baixa sensação de autocontrole, e
pequena tendência a poupar predizem a adoção de menos de três comportamentos
segmentantes, conforme a metodologia de segmentação apresentada na seção 2 desta
publicação. Ou seja, seria um consumidor no limite entre os tipos indiferente e iniciante.

MELHOR CENÁRIO: adultos (preferencialmente com idade superior a 35 anos); classes sociais mais
altas; elevado índice de simplicidade voluntária; forte percepção do impacto do meio ambiente
sobre a própria saúde; inclinações pós-materialistas; percepção positiva da evolução ambiental;
alta sensação de autocontrole; e alta prioridade para poupar predizem a adoção de pouco mais
de nove condutas responsáveis, configurando um consumidor do tipo engajado. 

Frente a estes resultados, surge uma questão: se com base nos fatores estruturais (ou de
longo prazo) é possível explicar a existência de consumidores que adotam entre três e nove
comportamentos segmentantes, o que explica a existência – efetivamente verificada na
pesquisa – de consumidores que ficam acima ou abaixo desse intervalo? A resposta é que
outros fatores, além dos mapeados neste exercício, determinam também o grau de adoção
ao consumo consciente pela população. São fatores de curto prazo, como eventos fortuitos,
estímulos exógenos ao indivíduo etc, e não das forças de longo prazo, mapeadas neste estudo.

3.6 Conclusão sobre motivadores estruturais e conjunturais.

Procurando sintetizar em termos práticos os resultados relatados nesta seção, podemos
dizer que foi constatado que para a formação de consumidores conscientes existe uma
contribuição importante de fatores de longo prazo, como as visões de mundo, e também
estruturais, como a classe social, a idade e o grau de instrução. Mas, sozinhos, esses fatores
explicam apenas parcialmente a adoção do consumo consciente pelo público. A conclusão é
que outros fatores de natureza conjuntural, tais como campanhas na mídia, experiências
individuais, notícias e outros, também têm um peso importante nesta formação, possivelmente
até maior do que o dos demais fatores.
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Esta conclusão indica para o Akatu que uma atuação eficaz para ampliação do número de
consumidores conscientes terá mais chances de sucesso caso se dê sobre públicos mais
próximos do “melhor perfil” apresentado. Mas mostra também que apoiar-se somente nesta
estratégia – além de limitar o público a ser potencialmente trabalhado – não será capaz
de trazer todos os resultados esperados em termos de geração de novos consumidores
conscientes. Para que este potencial seja totalmente atingido, é essencial o aproveitamento
das oportunidades conjunturais e experiências pessoais como forma de maximizar as
possibilidades de aumento da participação de consumidores conscientes na população.
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4.1 Síntese: como e por que os brasileiros
praticam o consumo consciente

Esta pesquisa constatou a eficácia da metodologia desenvolvida pelo Akatu quanto à segmentação
dos consumidores. A aplicação do teste quanto à adoção, ou não, dos 13 comportamentos
segmentantes mostrou-se produtiva não só como forma de separar consumidores mais ativos
dos menos ativos, mas também de detecção efetiva de quatro diferentes “graus de consciência”.
A eles estão claramente associadas diferenças qualitativas, em termos de percepção do mundo e
dos impactos que as decisões individuais de consumo têm sobre a esfera coletiva.

Verificou-se ainda que as mudanças de conjuntura no cenário econômico e político do
Brasil entre 2003 e 2006 (que em seu conjunto induziram a um consumo menos regrado e
preocupado com aspectos de longo prazo e com a coletividade) levaram a um rearranjo entre
consumidores dos três segmentos com menor “nível de consciência” e a um recuo nos valores
médios de assimilação do consumo consciente. Por outro lado, mesmo com este cenário
favorável à retração do consumo consciente, o grupo de consumidores com nível mais elevado
de consciência manteve-se estável, por volta de 6% da população pesquisada. Isto demonstra
a solidez do patamar alcançado, e, ao mesmo tempo demonstra que os demais grupos devem
permanecer como uma importante prioridade de trabalho para o Instituto Akatu e agentes de
informação do consumo consciente.

Como verificado em outras pesquisas, no exercício do consumo consciente existe uma clara
distância entre o “falar” (valor) e ao “agir” (comportamento). A assimilação dos “valores” pela
maioria dos consumidores aconteceu em 31 das 38 questões exploradas na pesquisa. Já a adesão
majoritária aos “comportamentos” aconteceu somente em sete das 42 situações propostas.
Uma boa alternativa para ampliar a prática do consumo consciente parece ser a apresentação de
propostas que visem transformar “valores” já assimilados em “comportamentos” efetivos. Muitos
dos comportamentos pesquisados, mesmo não tendo a adesão de um grupo majoritário de
consumidores, já são assimilados por significativas parcelas de 20% ou até mais da população. 

As campanhas em prol da adesão aos comportamentos de economia de água e luz vêm
surtindo efeito. O valor do consumo racional de água e luz já está internalizado pelo
consumidor e a pesquisa demonstrou que a prática é desenvolvida por mais de 70% da
população em geral. Como esperado, o segmento dos consumidores mais conscientes abriga
o maior índice de adesão.

Esta pesquisa concluiu, também, que a classe social e a região do País são fatores que
influenciam, consideravelmente, no grau de adesão ao consumo consciente. Consumidores
de classes sociais mais baixas – D/E – exibem uma probabilidade três vezes menor de adesão
ao consumo consciente. Ao contrário, nas classes altas – A/B – triplicam as chances do
consumo consciente. O mesmo é observado com relação às regiões do País: aquelas com
maior desenvolvimento econômico abrigam consumidores mais conscientes, enquanto nas
economicamente mais precárias vê-se uma tendência para menor grau de consumo consciente.
Já com o nível de escolaridade não é possível fazer a mesma afirmação, não sendo
determinante de maior ou menor presença do consumo consciente. Cumpre, porém, ressalvar
que em todos os segmentos foi encontrada a presença significativa de todos estes diferentes
grupos, mostrando que o consumo consciente não é – nem de longe – exclusivo ou restrito
aos mais ricos, aos mais instruídos e aos moradores de regiões mais desenvolvidas, como por
vezes o senso comum faz crer.

Em termos de opiniões declaradas pouca diferença é notada entre os tipos de consumidores.
O que mais diferencia os consumidores de elevado grau de consciência frente aos demais é
efetivamente sua maior adesão às práticas de consumo consciente, mas, em termos das
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opiniões declaradas, pouca diferença é notada. E dentre os comportamentos, alguns se
destacaram como grandes diferenciadores, em geral associados aos hábitos de compra e à
disposição em mobilizar outros para também aderirem aos movimentos pela cidadania,
pela sustentabilidade, pela ética e pela defesa do consumidor.

Quanto aos comportamentos de compra, verificou-se que preço e qualidade são os fatores
principais de decisão, independente do grau de consciência dos consumidores, havendo
diferenças pouco significativas entre os diferentes segmentos em relação a outros atributos,
como indicação de amigos e marca. Um fato marcante foi a disposição de uma parcela
importante dos consumidores (31%) de pagar um sobrepreço entre 25% e 35% por um
produto ambientalmente mais amigável. Outra boa notícia foi o aumento de 69%, entre 2003
e 2006, no nível de conhecimento pela população dos selos ambientais e das organizações
relevantes para o consumo consciente.

Em termos de motivações para o consumo consciente, a pesquisa indicou que são altamente
relevantes não só os fatores de longo prazo (as “visões de mundo”) e os estruturais (classe de
renda, escolaridade...), mas também – e com grande peso – os conjunturais ou circunstanciais
(como campanhas do governo ou da mídia, experiências pessoais sobre algum tema etc.). 

Mais especificamente sobre as “visões de mundo” associadas à maior adesão ao consumo
consciente, observou-se que dentre os conscientes há uma incidência significativamente maior
de pessoas que se identificaram com os valores da simplicidade voluntária, assim como de
pessoas que perceberam fortemente a relação entre as condições ambientais e a sua própria,
e daqueles que – mostrando certo grau de rejeição aos valores tradicionais de busca da
acumulação de riqueza e da segurança – assumiram os valores pós-materialistas.

4.2 Indicações para estratégia de disseminação
do consumo consciente

Como mencionado anteriormente, esta não é uma pesquisa feita apenas em busca de
conhecimento sobre a realidade. Ela é também, em grande parte, um instrumento para a
ação do Akatu junto à sociedade, enquanto entidade engajada e propositiva na busca de
modelos de desenvolvimento mais sustentáveis pela ação do consumo consciente.
Neste sentido, a pesquisa indica algumas diretrizes para ação do Akatu bem como de seus
parceiros e de todos os demais empenhados na criação de uma sociedade mais justa, segura
e sustentável, dentre as quais destacamos:

• Inclusão do consumo consciente como tema em campanhas educativas que explorem
a relação direta entre o SISTEMA SOCIAL E AMBIENTAL como um todo e o INDIVÍDUO,
principalmente sobre o aspecto do meio ambiente influenciando diretamente a saúde
de cada um.

• Como grande desafio, as equipes que articulam estratégias devem sempre considerar
a necessidade de superar as resistências dos brasileiros à participação comunitária e
ao exercício da cidadania. O menor nível de adesão às práticas do consumo consciente
se dá em relação às práticas envolvendo a interação com terceiros e atividades
comunitário-associativas. É preciso superá-las.

• Incentivo à idéia de que cabe ao consumidor examinar seus valores pessoais e seu modo
de vida, avaliando até que ponto suas ações são norteadas por sua própria busca da
realização e da felicidade ou se, de alguma forma, tornaram-se um espelho
de valores e hábitos que não são seus, ou que são estimulados de fora para dentro. 
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• Desenvolver mensagens para o público, esclarecendo que o consumo consciente é um
comportamento independente da condição econômica do indivíduo. Ou seja, que atitudes
conscientes podem estar mais relacionadas a uma filosofia de vida do que à posse de
bens materiais.

• Ampliar e aprofundar ações que incentivem os indivíduos a compreenderem seu papel
de cidadão no mundo enquanto pessoas e enquanto consumidores, e a entenderem que
cada ação individual influencia o todo. 

• Aproveitar bem os “motivadores de curto prazo”. Manter atenção às oportunidades
conjunturais e situações em que – a partir de eventos presentes nos meios de
comunicação de massa – seja possível uma sensibilização e mobilização para o consumo
consciente. 

Certamente muitas outras conclusões e diretrizes para ação poderão surgir na medida em
que outras análises destes dados sejam elaboradas. Exatamente para isto o Instituto Akatu
disponibiliza os resultados de mais esta pesquisa.
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1 Veja Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa: www.abep.org.br

Anexo 1 Plano amostral e metodologia de coleta
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A pesquisa Akatu/Faber Castell “Como e por que os brasileiros praticam o consumo consciente”
foi contratada junto à Market Analysis Brasil, responsável pelo seu planejamento, execução
e análises estatísticas. Esta pesquisa compõe a série de estudos que o Instituto Akatu
desenvolve sobre o tema desde 2003. Por essa razão, o planejamento desta pesquisa visou
sua comparabilidade e conexão com os demais estudos da série.

Metodologia e Estrutura do Questionário

Foi feito o desenho de amostragem por conglomerados abrangendo 11 capitais das cinco regiões
geográficas: Belém (Norte), Belo Horizonte (Sudeste), Brasília (Centro-Oeste), Curitiba (Sul),
Fortaleza (Nordeste), Goiânia (Centro-Oeste), Porto Alegre (Sul), Recife (Nordeste), Rio de
Janeiro (Sudeste), Salvador (Nordeste) e São Paulo (Sudeste). 
A amostra incluiu apenas adultos com idade entre 18 e 74 anos, com distribuição de casos por
cidade auto-ponderada relativamente ao tamanho da população de cada uma delas. A amostra
seguiu uma seleção aleatória de conglomerados, quarteirões e residências com seleção dos
entrevistados conforme cotas cruzadas de sexo, idade e classe social para garantir que o perfil
final dos entrevistados por cidade fosse um espelho fiel da distribuição demográfica em cada
uma dela. Veja as características demográficas nos gráficos abaixo:

Foram feitas 1.275 entrevistas, realizadas pessoalmente na residência dos entrevistados. Um único
respondente por residência foi entrevistado. A margem de erro é de 2,7%.
O primeiro bloco de perguntas referiu-se às questões que compõem o “critério Brasil”, metodologia
padrão usada pela indústria de pesquisa no Brasil para definir a classe social de uma pessoa 1; o
segundo bloco compôs as perguntas sobre os 13 comportamentos que definem a segmentação do
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2 P3= pesquisa “Descobrindo o consumidor consciente” – (Akatu, 2003); P5= pesquisa “Consumidores conscientes: o que pensam e
como agem” – (Akatu, 2005) e P7=pesquisa “Como e por que os brasileiros praticam o consumo consciente” – (Akatu, 2006)

Quadro 1 - Ficha técnica das pesquisas

Pesquisa Datas Cobertura Amostra Público Margem de erro

Akatu 3 Nov 2003 11 cidades 1000 Geral 3,1%

Akatu 6 Jan 2005 3 cidades 600 Mais Conscientes 4%

Akatu 7 Set/Out 2006 11 cidades 1.276 Geral 2,7%

Quadro 2 - Premissas de comparação entre P5 e P7

Pesquisa Amostra mais consciente nas 3 cidades Cobertura Cobertura

Akatu 5 600 pessoas São Paulo, Porto Alegre, Recife 4%

Akatu 7 280 pessoas São Paulo, Porto Alegre, Recife 6,1%

consumidor do ponto de vista do consumo consciente (vide “Anexo 2 – Segmentação do público”,
neste relatório); o terceiro bloco trazia os ICCs - Indicadores do Consumo Consciente (vide “Anexo
3” e Seção 2, neste relatório); o quarto bloco trazia as perguntas relacionadas a comportamentos
de compra e aos motivadores teóricos que podem influenciar as pessoas a ampliarem seu raio de
reflexões e ações sobre o consumo consciente; e por último, o quinto bloco, referiu-se às questões
demográficas (escolaridade, posição no mercado de trabalho, renda e local de trabalho).
Como explicado no Anexo 3, para o estudo visando otimização dos ICCs desenvolveram-se
duas versões (completa e reduzida) desses indicadores, gerando a aplicação de dois diferentes
modelos de questionário, seguindo um desenho de amostras gêmeas (amostras com as mesmas
características sócio-demográficas). 
A versão reduzida (com 44 questões) foi aplicada a 1.017 respondentes desta pesquisa.
A versão completa (com as mesmas 44 questões da versão reduzida, e mais 36 outras, totalizando
80 questões) foram respondidas por 258 dos entrevistados, totalizando as 1.275 pessoas da
amostra desta pesquisa.

Comparabilidade das Pesquisas

Demonstrando o grau de comparabilidade entre as diferentes pesquisas realizadas pelo Akatu –
Pesquisas 3, 5 e 7 2, resumimos abaixo as características fundamentais de cada uma. Mesmo
havendo algumas variações no perfil das amostras, decorrentes dos distintos processos de coleta
de dados, a comparabilidade e conexão de seus resultados não foi prejudicada. Diferenças que
poderiam afetar os resultados foram tratadas por meio do processo de ponderação das amostras,
garantindo a consistência e comparabilidade dos dados.

Comparação das Pesquisas 5 e 7:

Na Pesquisa 5 – em que pela primeira vez foram aplicados os Indicadores de Consumo Consciente -
foi entrevistada somente a população mais consciente (a soma dos segmentos conscientes e
engajados), num total de 600 pessoas, e contempladas somente as cidades de São Paulo, Porto
Alegre e Recife, representando as três mais populosas regiões brasileiras (Sudeste, Sul e Nordeste).
Já na presente Pesquisa 7, o público abrangido foi a população em geral, sem uma seleção
prévia quanto ao grau de consciência no consumo, e considerando todas as 11 cidades acima
mencionadas. Dessa amostra, o número total do grupo correspondente aos mais conscientes é
de 376 pessoas, dentre as 1.275 entrevistadas, sendo 280 delas das mesmas praças cobertas na
Pesquisa 5 (São Paulo, Porto Alegre e Recife). Assim, para comparar os achados entre as pesquisas
5 e 7, consideramos apenas este grupo mais reduzido, conforme resume o quadro abaixo:
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Anexo 2 Critérios de Segmentação

Um dos mais relevantes resultados dessa série de pesquisas realizadas pelo Akatu foi a definição
de uma metodologia para segmentação dos consumidores segundo seu grau de assimilação do
consumo consciente. Os resultados da aplicação dessa metodologia estão descritos na seção 01
dessa publicação, onde também comparamos a evolução entre 2003 e 2006. O conhecimento
acumulado ao longo dos três primeiros anos de uso daquela metodologia, indicou a necessidade
de aprimorar esse instrumento. O presente anexo técnico registra as mudanças realizadas e suas
justificativas essenciais, já incorporadas nesta pesquisa. O Instituto Akatu permanece à disposição
para mais esclarecimentos.

1 - Alteração na nomenclatura do segmento “engajados”
(anteriormente,“comprometidos”)
O segmento com segundo maior grau de assimilação do consumo consciente é definido
como aquele no qual as pessoas adotam de oito a 10 dos 13 comportamentos considerados
no processo de segmentação, como tratado na seção 1.1, acima. Além disso, esse grupo
caracteriza-se por adotar com mais intensidade não só às práticas assim chamadas
“de eficiência”, mas também práticas de uma outra natureza: as “de reflexão”. Em outras
palavras, trata-se de um grupo que já incorporou às suas práticas de consumo consciente
uma dimensão além do benefício pessoal e imediato, revelando uma visão de mais longo
prazo quanto aos efeitos de suas decisões de consumo. 

Verificamos que a designação originalmente dada a este grupo – “comprometidos” – não
traduzia adequadamente estas suas peculiaridades. Em função disso, decidimos adotar uma
nova designação, que trouxesse de forma mais direta a noção do envolvimento pró-ativo e
planejado desse grupo frente ao consumo. Adotamos então, a partir desse relatório, a
designação de “engajados” para o grupo antes denominado de “comprometidos”. Ressaltamos
que este fato em nada modifica as análises e os critérios de segmentação, podendo os dados
e conclusões referentes aos “comprometidos” ser diretamente comparados aos “engajados”,
e vice-versa.

2 - Substituição de uma das 13 questões utilizadas na segmentação
Revendo os 13 comportamentos incluídos nos “critérios de segmentação” adotados pelo
Akatu, um deles – “Apresentou queixa a algum órgão de defesa do consumidor” – apresentava
natureza bastante diversa dos demais, causando dúvidas e problemas de interpretação.
Basicamente, este comportamento trata de uma prática cuja adoção depende de uma premissa
totalmente independente do grau de consciência no consumo, qual seja, a existência de
uma situação que tivesse requerido, na percepção do entrevistado, a mobilização de um órgão
de defesa do consumidor. Reconhecendo que isto nem sempre seria verdadeiro, considerou-se
necessário substituir essa questão por outra que, por sua natureza, dependesse apenas da
disposição do entrevistado e não de fatos externos.

Outro requisito foi identificar uma prática que – como a que se buscava substituir – denotasse,
por sua natureza, a disposição do entrevistado no sentido de exercer ativa e diretamente
a dimensão de cidadania e de extrapolação, para a comunidade, dos efeitos de suas decisões
como consumidor. Esta nova prática deveria, ainda, manter a consistência com os resultados
de segmentações anteriores, de modo a não inviabilizar a construção de uma escala temporal
na história da assimilação do consumo consciente pelos brasileiros. Com estas premissas,
buscou-se nos resultados da presente pesquisa uma prática para a substituição desejada,
testando o poder substitutivo de cinco outras condutas, através da técnica de análise de
componentes principais. Foram elas:
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(Q3.20.4) Apoio entidades de proteção ao patrimônio socioambiental do Brasil ou do mundo, através da
compra de seus produtos ou da doação de dinheiro, materiais ou trabalho voluntário.

(Q3.4.4) Estimulo meus amigos e colegas a participarem de entidades ou movimentos para defesa ou educação
do consumidor.

(Q3.17.4) Mobilizo a mim e a outros consumidorespara incentivaremas empresasa preveniremou corrigiremos
danos ao meio ambiente causados por suas atividades.

(Q3.10.4) Chamo a atenção das pessoas que conheço para que considerem com cuidado a escolha de
escolas, cursos e outras atividades educacionais.

(Q3.12.4) Procuro passar ao maior número possível de pessoas as informações que aprendo sobre empresas
e produtos.

Quadro 3 - Candidatas à substituição

3 A analise de componentes principais mostrou essa questão como aquela de maior carga fatorial dentre todas as examinadas e com poder
explicativo superior para dar conta da variação de opiniões.

Versão Original da Segmentação Nova Proposta de Segmentação

Conscientes

Engajados

Iniciantes

3% Indiferentes
8%

62%

27%

Iniciantes

Indiferentes8%

59%

Conscientes 5%

28%

Engajados

(Q3.10.4) Chamo a atenção das pessoas que conheço para que considerem com cuidado a escolha de
escolas, cursos e outras atividades educacionais.

Gráfico 5 - Distribuição dos tipos de consumidores - segmentação original x nova proposta

Dentre as práticas acima, que caracterizam o engajamento em ações de consumo consciente
e também a prática de atitudes influenciadoras da opinião pública, a seguinte questão foi
identificada como a melhor possível substituta à anterior: 

Esta questão representa mais claramente uma atitude de mobilização e ativismo do consumidor
influenciar com suas as da sociedade. Com a utilização dessa nova questão sobre a amostra
pesquisada, a freqüência de respostas se distribui de maneira mais homogênea, caracterizando
a diversidade de opinião sobre o tema. Esta conduta encontra-se fortemente associada às outras
quatro candidatas apresentadas acima, que mensuram indiretamente ativismo do consumidor e
mobilização em prol do consumo consciente, mostrando que a questão é representativa de ações
neste sentido 3.
Quanto à consistência em termos de resultado final no processo de segmentação, o uso dessa
nova questão revela valores muito próximos aos obtidos na mesma amostra, com o critério
anterior, conforme demonstram os gráficos abaixo:

3 - Ajuste nos critérios de separação entre os segmentos
Na Pesquisa 3, os quatro segmentos conforme o grau de consciência no consumo foram
identificados a partir de uma abordagem empírica aplicada à distribuição dos resultados relativos
à incidência das diversas práticas na população. Tomando como base a distribuição dos dados
de 2003, a amostra foi dividida de modo a destacar os dois extremos na curva de assimilação
do consumo consciente e a dividir conforme a moda estatística o centro dessa curva.
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Tabela 1 - Segmentação: cortes atuais x nova proposta de cortes

Segmento Critério original Novo critério

Indiferentes De 0 a dois comportamentos De 0 a quatro comportamentos

Iniciantes De três a sete comportamentos De cinco a sete comportamentos

Engajados De oito a 10 comportamentos De oito a 10 comportamentos

Conscientes De 11 a 13 comportamentos De 11 a 13 comportamentos

Conscientes

Iniciantes

5%
Indiferentes25%

42%

28%

Versão Original da Segmentação Nova Proposta de Segmentação

Iniciantes

Indiferentes8%

59%

Conscientes 5%

Engajados

28%

Gráfico 6 - Distribuição da segmentação em 2006 x Distribuição pela nova proposta de cortes

Engajados

Com o intuito de rever este critério, verificando a validade e reprodutibilidade do modelo adotado,
nesta Pesquisa 7 exploramos uma nova estratégia que discrimina cada segmento em função da
média estatística e os desvios padrão, isto é, seguindo um critério de distribuição dos valores.
Trata-se de um critério ainda subordinado à contingência dos dados obtidos, porém estabelece
regras mais claras para definição de onde começa e termina cada segmento.

O processo para definir o novo critério de corte foi realizado da seguinte maneira:
1 identificação da média aritmética do índice contínuo, considerando o menor (0) e

maior número possível (13) de respostas, o que resultou no valor 6,27;

2 arredondamento da média aritmética (para sete, corrigindo parcialmente
a sobre-representação da baixa adoção de práticas);

3 aplicação do critério para identificar os segmentos mais próximos ao valor médio, dentro
do desvio padrão: os primeiros dois grupos, acima e abaixo do valor sete, tendo como
referência o valor do desvio padrão (2,57 –arredondado para 3); 

4 definição dos dois grupos extremos, a partir da sua posição para mais ou menos
2 desvios padrão.

Como se vê pelo quadro abaixo, o novo critério tem resultado praticamente igual ao anterior, com
a única diferença que eleva de três para cinco o número de comportamentos mínimos para que
o consumidor saia do segmento basal de “Indiferentes” e seja enquadrado no segmento dos
“Iniciantes”. De certo modo, como se viu em outros pontos desse relatório, apesar de parecer
“mais exigente”, este critério revela-se consistente seja com a quantidade de comportamentos “de
eficiência” (que são quatro) seja com a expectativa de “pior  cenário” com o patamar basal de
adoção de 2,94 das 13 práticas adotadas na segmentação (vide seção 3.4, acima).

Comparando este novo critério de corte para definição dos grupos de consumidores com o
anteriormente utilizado, como demonstram os gráficos abaixo, os resultados revelam uma
distribuição mais exigente, porém sem alterar a proporção entre os agregados de “mais
conscientes” (28% + 5%= 33%) e de “menos conscientes” (25% + 42%=67%).
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Otimização dos indicadores de consumo consciente Anexo 3

4 Para compreensão dos critérios e conceitos que embasam a criação e uso dos ICCs, recomendamos leitura do relatório dessa pesquisa:
“Consumidores conscientes: o que pensam e como agem” (Akatu, 2005).
5 A análise de componentes principais é recomendada quando possuímos um grande número de variáveis e desejamos reduzi-las a um
nível gerencial.

Um dos objetivos da Pesquisa 7 foi embasar um processo de otimização dos Indicadores do
Consumo Consciente (ICCs), reduzindo a quantidade de questões, mas mantendo sua qualidade
como instrumento de avaliação. Cuidou-se ainda de garantir uma linha de comparabilidade inicia-
da com a Pesquisa 5 visando  aplicações subseqüentes desse instrumento de avaliação 4.

Com essa intenção, realizamos neste estudo um teste com duas versões de questionário (detalhes
abordados no “Anexo 1”, acima) a fim de checar a viabilidade de aplicação dos ICCs com base em
uma versão contendo menos indicadores, definida em consenso entre o Instituto Akatu e a Market
Analysis. A versão reduzida do questionário, aplicada a 1.017 respondentes contemplava 44 ICCs.
Para uma amostra menor (n=258 pessoas), porém com características idênticas do ponto de vista
sócio-demográfico, aplicamos a versão completa (80 itens do ICCs), como controle da validação.  

As 44 perguntas que compuseram o “questionário reduzido” foram escolhidas dentre as 80
existentes na versão integral, de acordo com os seguintes critérios:   

• Eliminadas questões com baixo poder discriminatório, ou seja, questões em que – nas apli-
cações anteriores – mais de 80% dos respondentes optaram pela mesma opção de resposta.  

• Escolha de apenas uma entre as questões que apresentaram alta correspondência, com coe-
ficientes de correlação próximos a 0,5, indicando que estavam mensurando o mesmo fenô-
meno e portanto uma delas estava sendo redundante.  

• Questões com enunciados ambíguos ou de dupla referência, ou seja, que pudessem sugerir
duas perguntas em uma só, induzindo, portanto, o entrevistado a interpretar como
necessária a resposta a dois estímulos diferentes simultaneamente. Essa situação poderia
gerar ambigüidade sobre a natureza das respostas.  

• Questões selecionadas pelo Instituto Akatu, considerando a manutenção do balanceamento
entre os vários tipos de comportamentos e valores abrangidos pelos ICCs.

A comparação dos achados de ambas versões, embora majoritariamente satisfatórios, revelou
algumas discrepâncias que não autorizaram a substituição imediata da versão com um número
maior de indicadores pela versão com um número menor. No entanto, os achados abriram camin-
ho para orientar uma escolha mais sólida e externamente validada das questões que passaram a
compor a versão reduzida. Considerando que os ICCs foram desenvolvidos a partir de uma lógica
estruturada, a modificação da quantidade de questões precisou ser realizada com cuidado para
não comprometer os esforços prévios do Akatu no desenvolvimento de um instrumento prático e
consistente, aproveitando os conhecimentos adquiridos e respeitando os conceitos e princípios que
nortearam o trabalho inicial. Como resultado, chegou-se a uma versão reduzida composta por 50
questões (das 80 originais que integravam os ICCs).

A redução e validação dos ICCs ocorreram em três fases distintas, sendo elas:

Redução:

Tal como na Pesquisa 3, foram mantidas as 13 questões de segmentação, na forma de questões
separadas, não sendo aplicadas em conjunto com as demais. A este conjunto de 13 questões
de segmentação denominou-se Teste do Consumo Consciente (TCC) 
Com as 67 questões restantes, foi utilizada a técnica de análise de componentes principais
(ACP),  removendo-se todas as questões que não foram explicadas pelas dimensões derivadas
na dita análise, ou que apresentaram uma carga fatorial ambígua ou baixa. 
Nesse processo, cuidou-se de manter as pontuações máximas propostas no questionário
completo, assim como o equilíbrio e representação de perguntas vinculadas aos “valores” e
“comportamentos” e às três esferas: social, ambiental e pessoal. Estas bases estruturaram a
análise original, conforme descrito na Pesquisa 5. 
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6 As “dimensões conceituais” são o resultado de uma análise combinada dos agrupamentos estatísticos encontrados entre as questões com os
conteúdos em comum abordados em cada conjunto de questões agrupadas. Diferentemente dos “eixos pedagógicos” – onde o tema abordado
foi a priori definido pelo Akatu, nesse caso temos um conteúdo conceitual que emerge da percepção do público, a partir do enunciado objetivo
das questões. Ambos critérios tem seu valor, e combiná-los equivale ao estabelecimento de um diálogo entre a intenção e proposição do Akatu, e
a efetiva compreensão que o público tem desses mesmos temas.

Tabela 2 - Distribuições das pontuações máximas segundo as dimensões “valor” e
“comportamento”

Valores Comportamentos

Questionário S A P S A P

Completo 37 19 12 31 25 27

(24,5%) (12,6%) (7,8%) (20,5%) (16,6%) (17,8%)

Reduzido 20 10 7 17 13 16

(24,1%) (12,0%) (8,4%) (20,5%) (15,7%) (19,3%)

Nota: Perspectiva Social (S); Perspectiva Ambiental (A); Perspectiva Pessoal (P).

Gráfico 7 - Validação da nova versão reduzida do questionário dos ICCs

vs vp ca cpcsva
30%

40%

50%

60%

70%

Completo Reduzido

Legenda:
VS: Valor Social;
VA: Valor Ambiental;
VP: Valor Pessoal;
CS: Comportamento

Social;
CA: Comportamento

Ambiental;
CP: Comportamento

Pessoal.

N=258

A nova versão reduzida, derivada deste procedimento, manifesta uma notável consistência com
a aplicação do  instrumento original, só que com 50 (ao invés de 80) questões. Na tabela 2
observa-se que a variação entre as duas versões não foi superior a 1,5%.

Validação da nova versão reduzida
Os consumidores foram classificados em três grupos (social, ambiental e pessoal) segundo seu
grau de assimilação e de adesão às ações de consumo consciente. Para o cálculo do índice de
assimilação de consumo consciente, utilizou-se o mesmo cálculo adotado na Pesquisa 5.
A redução seria considerada válida se o entrevistado permanecesse com o mesmo índice de
consumo consciente na versão reduzida que possuía na versão completa. 
No gráfico 7 abaixo, são apresentados os índices obtidos em cada perspectiva de análise,
tanto na versão completa quanto na versão reduzida. Conforme verificou-se entre as duas
versões, no geral, os índices possuíram pouca variação. Dessa forma, a versão reduzida proposta
é considerada válida para estimar os índices de consumo consciente.

Dimensões Conceituais 6

Após a validação da versão reduzida do questionário também foi investigada a existência
de dimensões conceituais subjacentes às questões apresentadas. Este estudo foi feito
considerando-se que os “eixos pedagógicos” (temáticos) e as “seqüências pedagógicas” - que
estruturavam os ICCs em sua versão original -foram afetadas pela eliminação de 30 das suas
80 questões. Neste sentido, 14 “dimensões conceituais” foram identificadas com base na
estrutura das variáveis (questões), obtida através da análise de componentes principais, já
mencionada, e consideradas no processo de apresentação e análise da versão reduzida,
que doravante será utilizada.
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