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Resumo 

Nos últimos anos o consumo consciente tem surgido como forma de expressão e 

participação na geração e distribuição de bens públicos como sustentabilidade e 

qualidade de vida. Para diversos autores essa modalidade de interação com marcas e 

empresas viabilizaria uma forma de participação política não convencional na medida em 

que visa influenciar no equilíbrio de ganhos e perdas obtidos pelos atores do mercado, 

expressando uma motivação política por trás dos hábitos individuais e escolhas 

particulares de compra (Micheletti et al., 2005; Echegaray, 2010).  

Da perspectiva da opinião pública individual existem três formas básicas de interpretar o 

surgimento do fenômeno. Uma delas aponta para mudanças intergeracionais na matriz de 

valores individuais que ao enfatizar necessidades de expressão, reconhecimento e 

autorrealização buscam conciliar o anseio de consumo com um melhor impacto ambiental 

e social do mesmo (Inglehart, 1977). Uma segunda interpretação relaciona o consumo 

consciente como indicador de uma base valorativa que enfatiza a preservação ambiental 

e minimização do impacto ecológico dos processos humanos (Milbrath 1986). Uma 

terceira interpretação enfoca no questionamento ao padrão atual de consumo e bem-estar 

e a necessidade de reduzir o consumo como o desperdício como um todo, derivações de 

uma filosofia de vida centrada na simplicidade voluntária (Iwata, 1997). Por ultimo, 

consideramos a hipótese nula de ausência de poder interpretativo destes três enfoques a 

qual estaria sugerindo o consumo consciente como fabricação midiática ou corporativa 

sem qualquer base valorativa ou atitudinal de apoio.  

Assim, neste artigo, procuramos entender os motivadores individuais do consumo 

consciente, à luz de resultados de pesquisa com público geral, a qual entrevistou 1.275 

adultos de 18 a 74 anos, em 11 capitais do Brasil (Belém, Belo Horizonte, Brasília, 

Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo). 

Com o objetivo de definir o grau de engajamento do consumidor com o consumo 

consciente, a população entrevistada respondeu a 13 indicadores de consumo 

consciente, os quais são classificados estatisticamente em quatro grupos: indicadores de 

economia, de planejamento, de compra sustentável e se reciclagem. Com o objetivo de 

identificar quais são os motivadores por trás da atuação como consumidor consciente, os 

entrevistados foram questionados, e suas respostas analisadas, conforme os seguintes 
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sistemas de crenças e valores: ambientalismo, materialismo/pós-materialismo e 

simplicidade voluntária. É possível verificar que quanto mais consciência se adquire, 

menor é o grau de valores materialistas adotados pelo consumidor. E, embora o brasileiro 

aspire pela simplicidade, sua realidade ainda é orientada pelos valores materialistas. A 

maior proporção de consumidores engajados está entre os pós-materialistas e tende a 

crescer à medida que são considerados mais fortemente os valores de simplicidade 

voluntária. Por fim, observa-se que as condutas de consumo consciente não podem ser 

atreladas a uma consciência exclusivamente ambiental embora esta desperte grande 

sensibilidade entre os consumidores.  

 

Introdução 

A emergência de uma cultura de consumo responsável ou consciente vem sendo 

discutida no contexto de mudanças de valores e surgimento de novos estilos de vida que 

redefinem a relação individual com os produtos e os fabricantes dos produtos a partir do 

seu impacto ambiental e social. Pelas suas características de processo gradual de 

transformação de opiniões e aspirações em atitudes e orientações estáveis e de paulatina 

cristalização de tais atitudes em comportamentos cotidianos – mesmo que remetendo a 

grupos pequenos ou específicos – tal movimento ocorre como fruto de alterações nas 

prioridades e valores essenciais dos indivíduos (Rokeach, 1973; Ajzen et all, 1980). 

Essa noção de mudança nos permite capturar a plataforma empírica por trás das 

diferenças entre grupos da sociedade mesmo se expostos à mesma informação, com 

igual intensidade e até apresentando características demográficas semelhantes. Ela 

introduz o universo de possíveis motivações – no sentido de fatores determinantes ou 

promotores (vinculadas ao plano das crenças e valores) – que moldam as posições das 

pessoas frente ao consumo, seu papel de consumidor, e os atores ou objetos relevantes a 

esse plano de ação, isto é: empresas, governo, sociedade e meio ambiente. 

Este artigo tem como objetivo avaliar quais são as motivações que estão por trás da 

adoção de um consumo mais responsável, buscando identificar a existência de relações 

entre os valores declarados pelos indivíduos e seu engajamento em ações de consumo 

consciente. Assim, busca-se entender se existe uma mudança de valores associada ao 
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comportamento de consumo mais responsável e a qual tipo de raciocínio ou matriz 

valorativa responde, ou se o engajamento do consumidor em tais ações pode ser 

interpretado como produto de um novo modelo de consumo que não necessariamente 

esteja embasado em valores adquiridos. 

  

Os valores como motivadores de fundo 

Os valores são crenças prescritivas que implicam que determinadas finalidades ou modos 

de comportamento são pessoal ou socialmente preferíveis (Rokeach, 1973). Neste 

sentido, o conjunto de valores exibido por grupos de pessoas representa as estratégias 

tidas como válidas para adaptação e perpetuidade. É de esperar, portanto, que os valores 

determinem as condutas e as orientações individuais mais básicas frente a objetos de 

relevância como os acima citados.  

Como estratégias elas podem diferir entre grupos de pessoas e de uma época para outra, 

uma vez que elas refletem dados objetivos ou subjetivos sobre as variações do contexto: 

econômicas, sociais, políticas, tecnológicas, ambientais. Como fundamentos para a ação 

elas incorporam hipóteses sobre as formas mais efetivas e apropriadas de lidar com a 

realidade (e a interpretação que fazem da mesma). Naturalmente, não se trata apenas de 

respostas, os valores e as ações baseadas neles também acabam impactando e 

modificando o contexto, dando continuidade a essa interação.  

Os valores referem assim as condições suficientes para a emergência de comportamento 

e consumo consciente, e até podem dar pistas sobre os cenários onde fertilizaram, mas 

não explicitam os mecanismos, situações ou agentes que as moldaram.  

Na medida em que determinam orientações diferentes, toda argumentação centrada nos 

valores assume a existência de conflitos entre os supostos e prioridades que aqueles 

comportam ou sobre os quais e baseiam. É por isso que uma das formas chave de 

capturar o sistema valorativo que impulsiona o indivíduo é a partir do uso de trade-offs ou 

escolhas de soma zero, onde explicitamente se sacrifica um valor (ou interesse) em 

benefício de outro valor (ou interesse). 
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A literatura apresenta diversas perspectivas valorativas capazes de explicar de maneira 

eficiente essa mudança nas orientações e conduta dos consumidores. Tais perspectivas 

se complementam, mais do que competem entre si, e revelam a estrutura de disposições 

valorativas que facilitam (e dificultam) ou estimulam (e desestimulam) os indivíduos a 

desenvolver interesses e ações favoráveis (ou indiferentes senão opostos) ao consumo 

consciente ou responsável. Elas não indicam os eventos ou ocasiões chaves que 

mobilizam o consumidor a se comportar de um modo ou de outro, mas esboçam 

oportunidades para a formação, manutenção ou consolidação de predisposições e 

condutas específicas. Elas não descrevem os processos que despertam a emergência 

destas motivações (tais como a socialização pelos pais, pela escola ou por qualquer outra 

instituição) nem explicitam o fator ou estímulo que desencadeia a adoção de um perfil 

atitudinal diferente em termos do seu papel como consumidor, mas contextualizam as 

motivações interiores em termos de perfil valorativo e sensibilidades temáticas que 

potencializam a probabilidade de adotar um comportamento consciente. 

Neste artigo a análise do grau de adesão à ações de consumo consciente será abordado 

sob a ótica de três perspectivas valorativas: a) materialismo versus pós-materialismo; b) 

ambientalismo e c) simplicidade voluntária. 

 

Materialismo e Pós-materialismo 

Para a teoria de mudanças de valores entre gerações, as prioridades e princípios de vida 

refletem o tipo de necessidades que estruturaram o desenvolvimento pessoal ou que 

condicionam o presente do individuo; nesse sentido, os valores refletem o contexto de 

criação e maturidade dos indivíduos com suas mudanças naturais em termos de 

instituições presentes, influências formativas e tipo de experiências às que estão expostos 

(Inglehart 1977).  

Alertada por Inglehart (1977, 1997), a polaridade de valores materialista/pós-materialista 

captura a tensão entre sistemas de valores gerados a partir de necessidades diferentes, o 

"materialista" que prioriza o bem-estar material e segurança física e o "pós-materialista" 

que é norteado por uma preocupação pela qualidade de vida e as oportunidades de 

expressão pessoal e auto-realização (Inglehart, 1977).  
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A polaridade de valores materialista/pós-materialista não ocorre por inércia, mas em 

função de dois processos simultâneos à renovação geracional de toda sociedade: um 

responde a uma hipótese sobre o grau de escassez ou abundância do contexto do 

indivíduo; o outro responde a uma hipótese sobre as características do processo de 

socialização onde a pessoa apreendeu e consolidou seus valores. De forma sucinta, ter 

experimentado situações de carestia ou insegurança pessoal durante os anos formativos 

ou passar por um período intenso de incertezas materiais ou físicas motivará prioridades 

de ordem "materialista". Já para quem desenvolveu sua formação pessoal num período 

de prosperidade pessoal, onde aquelas necessidades mais primárias foram supridas, as 

prioridades naturais estarão vinculadas com a busca de reconhecimento profissional e 

intelectual, inserção social, conforto estético-ambiental propalando valores "pós-

materialistas".   

Nossa hipótese é de que o consumo consciente é uma manifestação destes valores pós-

materialistas que enfatizam não a acumulação de bens e outras ações de preservação da 

segurança econômico-material (caso da população com predomínio de valores 

materialistas), mas que se preocupam com o impacto desse perfil de atuação e reagem 

adotando condutas minimizadoras ou melhoradoras do efeito socio-ambiental do 

consumo. Portanto, quanto maior a incidência de valores pós-materialistas, mais intensa 

será a adoção de práticas de consumo consciente. 

 

Ambientalismo 

O ambientalismo como subconjunto de valores e crenças lida direta e especificamente 

com as consequências para o meio ambiente dos estilos de vida adotados. Para um dos 

primeiros estudiosos do ponto de vista da opinião pública, o amor à natureza, a visão 

holística versus extrativista da relação homem-natureza e a capacidade para colorir essa 

perspectiva com base na compaixão frente a outros seres e inclusive futuras gerações é o 

que mais decisivamente distingue um grupo do outro (Milbrath, 1986). A oposição entre a 

abordagem holística versus extrativista pavimenta o caminho para o contraponto entre 

uma lógica da empatia com o meio ambiente e baixa associação entre a qualidade de 

vida e ações hostis à natureza e outra lógica que enxerga o meio ambiente como 
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obstáculo ao conforto humano aliado a uma associação alta da qualidade de vida com um 

aproveitamento maior dos recursos naturais, cuja expressão óbvia é a maior aquisição de 

bens materiais. 

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 (isto é, ciência, 

tecnologia, conforto material) e o pessimismo no destino do planeta como habitat. O 

ambientalismo parte desta segunda premissa para salientar a necessidade de abordar os 

estilos de vida (incluindo o consumo) da perspectiva da sustentabilidade ambiental. Ele 

pode se alimentar de evidências universais sobre a crise imposta pelo atual estilo de vida 

(isto é, mudanças climáticas, poluição, calamidades ecológicas) ou por preocupações 

pessoais (isto é, problemas de saúde, degradação do ar da cidade, problemas com 

resíduos), mas sempre se trata de um fenômeno social restrito a uma vanguarda.  No 

outro extremo, esperamos encontrar uma retaguarda alimentada por um sistema de 

crenças opostas às dos ambientalistas. E entre uma e outra, a grande maioria da 

população. 

Diferentes estudos já têm demonstrado que cada pólo captura um conglomerado humano 

com visões claramente contrastantes do mundo. Cada visão responde a um paradigma da 

relação homem-natureza1 que se estende a outras esferas. Sinteticamente podem ser 

descritos a partir dos seguintes contrastes (Milbrath, 1986): 

 

  

                                                             
1 Por paradigma nos referimos não apenas às crenças sobre como se organiza e constitui o mundo e os mapas de 
navegação nele, mas também eles servem o propósito de legitimar os cursos de ação. 
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Tabela 21. Novo paradigma ambientalista e paradigma dominante 

Novo Paradigma Ambientalista 
 

1. Alta valoração da natureza 

 Apreciação e amor pela natureza por 
si mesma 

 Convivência harmônica natureza-
homem 

2. Visão empática ou de compaixão dos 
outros 

 Consideração pelas futuras gerações 
3. Planejamento focado nas consequências e 

riscos associados com ações 

 Confiança limitada na ciência e 
tecnologia 

 Antecipação de resultados adversos 
do crescimento ou consumo 

4. Limites ao crescimento 

 Prioridade ao meio ambiente sobre o 
crescimento 

 Visão dos recursos naturais como 
limitados 

5. Novas regras sociais 

 Conexão danos à natureza e ao ser 
humano 

 Valoração de estilo de vida simples 

 Valores pós-materialistas 
6. Novas regras políticas 

 Ênfase participativa 

Paradigma Dominante (Não Ambientalista) 
 

1. Baixa valorização da natureza 

 Natureza como instrumento 

 Valorização do domínio humano 
2. Visão conflitante dos outros 

 Desconsideração por futuras gerações 

 Tendência ao imediatismo natureza-
homem 

3. Aceitação do risco para maximizar riqueza 

 Confiança ilimitada na ciência e 
tecnologia 

 Associação (reducionista) do 
crescimento do consumo e da riqueza 
com progresso 

4. Crescimento como prioridade 

 Prioridade ao meio ambiente sobre o 
crescimento 

 Visão dos recursos naturais como 
ilimitados 

5. Velhas regras sociais 

 Não conexão entre danos ambientais 
e ação humana 

 Ênfase na acumulação de bens, 
marcas, sofisticação de produtos 

 Valores materialistas 
6. Velhas regras políticas 

 Centralização da decisão 

 Divisão entre especialistas e 
sociedade 

 

 

Nossa hipótese é de que a adoção de comportamentos de consumo consciente reflita os 

valores do ambientalismo, de forma que aqueles indivíduos que possuem estes valores 

assimilados tendam a apresentar um grau maior de adoção de práticas de consumo 

consciente, enquanto aqueles para os quais o meio ambiente representa uma questão 

secundária apresentem um nível mais baixo de adesão a ações de consumo consciente. 
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Simplicidade Voluntária 

Iniciada como proposta de estilo de vida na esteira dos movimentos contraculturais dos 

anos 70, a sub-cultura de simplicidade voluntária ganhou sistematicidade e solidez 

conceitual ao ponto de ultrapassar o estágio de filosofia alternativa para o de argumento 

teórico em função do foco em indicadores chaves que possibilitaram sua definição e 

mensuração, assim como uso como hipótese explicativa de novos comportamentos.  

O suposto central desta matriz valorativa é que a degradação ambiental e social – 

expressadas, a primeira, em poluição, mudanças climáticas e transtornos à saúde; a 

segunda, no aumento da dependência de drogas e da depressão, e a queda da 

solidariedade – é produto de estilos de vida orientados pelo imperativo da máxima 

opulência e acumulação de bens e recursos. Consequentemente, se aceita que os estilos 

de vida ancorados na simplicidade voluntária determinem as atitudes e condutas 

associadas ao consumo (Iwata, 1997), projetadas em orientações anti-materialistas, anti-

hedonistas, de responsabilidade ambiental, pró-simplicidade e autossuficiência. Ainda, há 

evidências parciais da existência de um diálogo fluído entre esse conceito e a incidência 

de uma abordagem conservacionista, mostrando associação entre os dois e – assim – 

cobrindo diferentes esferas e motivação por trás da adoção de padrões específicos de 

consumo (Iwata, 2001). 

Como toda matriz valorativa, utiliza uma polaridade para organizar os valores entre 

aqueles orientados para maior consumo e acumulação versus aqueles orientados para 

menos consumo e maior simplicidade (Rudmin, 1996). Diferente das vertentes anti-

capitalistas tradicionais, o princípio norteador da polaridade é a adoção voluntária de um 

estilo de vida individual justificado pelas consequências positivas que em si mesma essa 

conduta traz, antes que a proposição de uma ordem coletiva imposta por uma classe 

visando a consagração de interesses particulares (comunismo) ou como expressão 

instrumental de uma moral religiosa que propõe um sujeito exemplar como modelo ético 

de vida (catolicismo franciscano ou da teologia da liberação).  

Nossa hipótese é de que o engajamento em ações de consumo consciente tende a ser 

mais expressivo entre os indivíduos que priorizam os valores de simplicidade voluntária, e 
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se mostre mais reduzido entre aqueles que atribuem menor relevância a esta matriz 

valorativa. 

 

Metodologia 

A pesquisa que respalda a discussão deste artigo é uma iniciativa do Instituto Akatu em 

parceria com a Faber Castell e com planejamento, execução e análise dos dados 

realizados pelo instituto Market Analysis em 2006. Foram entrevistados 1.275 adultos de 

18 a 74 anos em 11 das principais capitais do Brasil: Belém, Belo Horizonte, Brasília, 

Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. 

Os resultados são representativos do total da população residente nestas cidades e 

possuem uma margem de erro de 2,7% para mais ou para menos. 

Os casos foram distribuídos de forma proporcional ao tamanho da população das cidades, 

e dentro de cada cidade, foram sorteados aleatoriamente conglomerados a serem 

pesquisados. No interior de cada conglomerado selecionado para fazer parte do estudo, 

foram realizados sorteios aleatórios de quarteirões e residências, e o respondente foi 

selecionado de acordo com cotas de sexo, idade e classe social com o objetivo de 

representar de forma fiel a população em estudo. 

O questionário foi elaborado em conjunto pelos dois institutos e teve entre seus objetivos 

avaliar o grau de assimilação de valores relacionados à sustentabilidade, mensurar a 

adesão a comportamentos conscientes pela população e investigar crenças e valores que 

motivariam uma sensibilidade maior do consumidor à mobilização do consumo 

consciente. 

 

Resultados e discussão 

O comportamento consciente 

Com o objetivo de identificar a adesão dos consumidores à ações de consumo 

consciente, uma série de 13 condutas responsáveis foi testada junto ao público (veja 

Tabela 1). A definição destas ações como representativas do engajamento do consumidor 



11 
 

com a sustentabilidade foi definida em uma pesquisa prévia realizada também pelo 

instituto Akatu em 20032 e tem como objetivo a elaboração do Índice de Consumo 

Consciente da população brasileira. 

A conceitualização e operacionalização do indicador de consumo consciente adotadas 

responde, assim, antes à uma agenda dos patrocinadores do estudo do que à um 

consenso embasado na literatura sobre como entender e mensurar o fenômeno. As 

desvantagens são o potencial de déficit de validade externa do construto e seu eventual 

viés organizacional e reducionismo conceitual para atender aos valores e interesses dos 

patrocinadores. As vantagens são várias: a) identificação de expressões cotidianas e não 

ambíguas do comportamento em questão; b) a ênfase bastante consistente em uma 

métrica focada mais em ações do que em intenções e preferência, portanto menos sujeita 

á volatilidade; e c) a comparabilidade ao longo das sondagens. Entendemos que as 

vantagens superam as desvantagens. 

A adesão do consumidor aos comportamentos avaliados é mensurada através de uma 

escala de frequência de realização de ações para os itens 01 a 10, e no que concerne aos 

itens 11 a 13 os indivíduos respondem afirmativa ou negativamente às questões 

propostas. 

 

  

                                                             
2 Pesquisa “Descobrindo o Consumidor Consciente” realizada pelo instituto Akatu em 2003. A pesquisa entrevistou 
1.000 adultos (18 a 74 anos) distribuídos entre 11 das principais capitais do Brasil: Belém, Belo Horizonte, Brasília, 
Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. O único ponto divergente com 
os dados mais atuais, é que o item 13 foi questionado como “Apresentou queixa a algum órgão de defesa do 
consumidor”. O relatório de pesquisa está disponível para consulta no website do instituto Akatu. 
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Tabela 1. Comportamentos de consumo consciente 

 

A construção do índice de consumo consciente proposta pelo instituto Akatu é baseada 

na quantidade de comportamentos que obtêm adesão do público, seguindo a seguinte 

metodologia: 

1. Consumidores indiferentes – adotam no máximo dois comportamentos;  

2. Consumidores iniciantes – adotam três a sete comportamentos; 

3. Consumidores engajados – adotam oito a 10 comportamentos; 

4. Consumidores conscientes – adotam 11 a 13 comportamentos. 

A segmentação do consumidor desta maneira aponta para a existência de uma grande 

fatia da população formada por consumidores iniciantes (59%), isto é, consumidores que 

já passaram a adotar algumas condutas de consumo responsáveis, mas que ainda se 

mostram em fase inicial no engajamento a este comportamento. Outra parcela expressiva 

da população é formada por consumidores conscientes (28%), os quais se situam em um 

estágio mais avançado na busca por formas de consumo mais responsáveis. Um 

pequeno grupo de consumidores se enquadra na faixa dos comprometidos (5%), aqueles 

que buscam adotar posturas responsáveis na maior parte das ações de consumo. 

 

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 

10. Espera os alimentos esfriarem antes de guardar na geladeira 

11. Comprou produtos feitos com material reclicado nos últimos 6 meses 

12. Comprou produtos orgânicos nos últimos 6 meses 

13. Compartilha informações sobre empresas e produtos 
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Gráfico1. Índice de Consumo Consciente3 

 

 

Antes de buscar entender a influência dos valores individuais na realização de ações de 

consumo consciente, procurou-se identificar padrões de resposta que pudessem ajudar a 

compreender melhor a forma como o consumidor passa a adotar ações mais 

responsáveis como hábitos de consumo. Para tanto, recorreu-se à técnica de análise de 

componentes principais, a qual permite investigar os padrões de variabilidade dos dados, 

e assim entender como diferentes variáveis estão associadas entre si. No nosso exemplo 

específico, busca-se entender se existe algum padrão de assimilação dos diferentes tipos 

de ações responsáveis por parte dos consumidores. 

O Gráfico 2 apresenta de forma visual os resultados de duas análises que permitem 

entender a maneira como os consumidores se tornam adeptos a determinadas ações de 

consumo consciente. A coluna “fator” apresenta o agrupamento formado pela análise de 

componentes principais realizada e indica a formação de quatro construtos abarcadores 

das ações de consumo consciente estudadas, a partir dos quais é possível entender o 

significado por trás de cada ação para o consumidor. A coloração central indica qual é o 

nível de adesão dos consumidores às práticas de consumo consciente para cada perfil de 

consumidor. 

O primeiro grupo é constituído de ações capazes de gerar algum tipo de economia para o 

indivíduo que as exerce. São ações como a economia de energia elétrica, representada 

através dos itens: apagar as lâmpadas em ambientes desocupados, esperar os alimentos 

                                                             
3
 Levantamento de dados mais recente, realizado em 2010 pelo instituto Akatu aponta que a distribuição do índice de 

consumo consciente pouco se altera, permanecendo a fração de 5% de consumidores comprometidos e sendo 23% a 
parcela de consumidores conscientes, corroborando a validade dos achados aqui discutidos. 

8%

59%

28%

5%

Indiferentes

Iniciantes

Conscientes

Comprometidos
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esfriarem antes de acondicioná-los na geladeira e desligar aparelhos eletrônicos quando 

não estão em uso, e economia de água através da ação de desligar a torneira enquanto 

escova os dentes. Todos estes comportamentos refletem a prática de ações de consumo 

consciente de índole essencial e economicista, já que representam uma economia 

financeira real para os indivíduos que as adotam rotineiramente e um retorno de curto 

prazo. Apresentando um retorno de mão dupla, estas são as ações mais praticadas pelos 

consumidores, atingindo engajamento expressivo desde o nível dos iniciantes. 

O segundo fator é composto por práticas que pressupõem o planejamento antecipado de 

novas compras e ações que permitam tomar uma decisão mais responsável no momento 

da compra. Tais comportamentos exigem maior envolvimento do consumidor no sentido 

de organizar de forma mais otimizada suas compras e maior conhecimento no momento 

de fazer as opções de compra, apresentando retorno de médio a longo prazo. Se 

constituem no segundo grupo de ações mais praticado, se tornando mais frequente entre 

os consumidores engajados e comprometidos. 

O terceiro fator agrega ações que envolvem a prática da reciclagem no dia-a-dia do 

consumidor, de forma a requerer conhecimento sobre o assunto e a incorporação de 

atividades diárias na rotina familiar. Tais ações podem ou não apresentar retorno para o 

consumidor, uma vez que o retorno é principalmente canalizado para o meio-ambiente e a 

sociedade. Tendem a atingir maior engajamento entre o público de comprometidos. 

A opção por compras de produtos sustentáveis compõe o quarto fator, simbolizando um 

estágio superior na adoção de comportamentos de consumo consciente uma vez que, 

para concretizar essas ações, é necessário certo grau de envolvimento e conhecimento 

sobre o assunto e não podem ser esperados retornos financeiros pela adoção destas 

práticas. Assim, se constituem em ações mais adotadas entre o público de 

comprometidos. 

A mobilização através da disseminação de informação sobre empresas e produtos em 

termos de sustentabilidade ocupa uma posição à parte, o que indica que a adesão a este 

comportamento não apresenta padrões de adesão semelhantes aos dos grupos 

formados. Tal prática requer conhecimento sobre o assunto e mobilização do consumidor 
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em disseminar informações, se tornando mais frequente entre os consumidores 

comprometidos. 

 

Gráfico 2. Grau de adesão à ações de consumo consciente por perfil e agrupamento em 

fatores de acordo com análise de componentes principais 
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Os valores acerca do comportamento consciente 

Uma série de crenças e prioridades pessoais foi testada junto à amostra com o objetivo 

de identificar quais são as orientações que podem estar por trás dos comportamentos 

relacionados aos moldes de consumo praticados. Com base nas questões aplicadas, são 

construídos três indicadores de sistemas valorativos: a) indicador de materialismo/pós-

materialismo, b) indicador de ambientalismo e c) indicador de simplicidade voluntária. 

O indicador de materialismo/pós-materialismo tem como objetivo representar em uma 

única medida, a crença do público na acumulação de bens materiais como forma de 

satisfação ou na intelectualidade, afetividade e qualidade de vida como forma de 

realização. Para a geração deste indicador os seguintes conceitos foram testados junto ao 

público de consumidores4: 

 Importância do conforto material para a felicidade; 

 Aceitação de um trabalho com menor remuneração como alternativa à um trabalho 

mais estressante; 

 Associação entre a quantidade de dinheiro obtida e o sucesso profissional; 

 Importância da segurança material versus a participação afetiva como indicador de 

comprometimento com a família; 

 Avaliação da importância de preservação do meio-ambiente frente ao crescimento 

econômico. 

O indicador de ambientalismo tem como objetivo representar uma medida de senso de 

urgência ambiental, caracterizado pela defesa do meio ambiente e o reequilíbrio entre a 

natureza e a intervenção humana. A construção deste indicador tem como base o teste 

dos seguintes conceitos com a população de consumidores5: 

 

 

                                                             
4 O indicador gerado não atende à totalidade suposições estabelecidas por Inglehart (1997) para a mensuração do 
materialismo/pós-materialismo, uma vez que possui seu foco voltado para polaridade entre segurança material e 
qualidade de vida. Optou-se por utilizar uma escala reduzida, pois se verificou que questões econômicas que 
envolvessem a preocupação com crescimento da inflação não representavam a posição do brasileiro com relação a 
materialismo e pós-materialismo no período do estudo, 2006. 
5 Dentre a extensa literatura acerca do tema, privilegiamos a abordagem de Lester Milbrath, 1986. 
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 Importância dos problemas ambientais frente a outros problemas nacionais; 

 Avaliação da importância de preservação do meio-ambiente frente ao crescimento 

econômico. 

O indicador de simplicidade voluntária busca representar o 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. 

Para tanto, os seguintes conceitos são utilizados na construção do indicador6: 

 Adesão à busca por uma vida mais simples, limitada ao consumo de artigos 

essenciais; 

 Importância do conforto material para a felicidade; 

 Preferência por produtos simples; 

 Preferência por produtos de maior durabilidade; 

 Pessimismo intergeracional; 

 Preferência pela compra de produtos de marcas conhecidas; 

 Percepção de autossuficiência material para o bem-estar pessoal; 

 Aceitação de um trabalho com menor remuneração como alternativa à um trabalho 

mais estressante; 

 Associação entre a quantidade de dinheiro obtida e o sucesso profissional. 

O posicionamento dos consumidores com relação aos três indicadores investigados é 

apresentado no Gráfico 3. Os resultados apontam para uma grande parcela da população 

com níveis medianos de materialismo e de simplicidade voluntária, mas com alto senso 

de urgência ambiental. O indicador de ambientalismo apresenta a maior proporção de 

consumidores sensibilizados (54%) com a questão dentre os três indicadores, mas por 

outro lado, também evidencia uma fatia expressiva de consumidores com baixa 

mobilização neste sentido (31%). 

Os indicadores de materialismo e simplicidade voluntária apresentam distribuições 

semelhantes, estando a maior parcela dos consumidores em níveis intermediários de 

sensibilização (58% e 64% respectivamente). A mobilização acerca dos conceitos de 

                                                             
6 Dentre a extensa literatura acerca do tema, privilegiamos a abordagem de Osamu Iwata, 1997. 
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simplicidade voluntária se mostra como a menor dentre os três indicadores avaliados 

(17%). 

Ao avaliar a maior pré-disposição dos consumidores a se sensibilizarem com valores 

ambientais em detrimento dos sistemas de valores pós-materialistas e de simplicidade 

voluntária, é importante considerar que o indicador de ambientalismo se propõe a medir 

mais um senso de emergência e relevância da situação, posicionando a questão de forma 

relativamente distante do cotidiano e das ações dos consumidores, enquanto os 

indicadores de materialismo e simplicidade voluntária exploram questões muito próximas 

do consumidor, incluindo suas opções de escolha e decisões diárias. Isso significa que, 

embora os valores de ambientalismo se apresentem mais fortemente incorporados entre 

os consumidores, é possível que estes valores pouco influenciem nas ações e decisões 

cotidianas dos indivíduos. 

 

Gráfico 3. Indicadores de materialismo, ambientalismo e simplicidade voluntária 

 

 

Com o objetivo de melhor entender a adesão dos consumidores aos diferentes sistemas 

de valores, busca-se identificar as relações e associações entre eles. Para tanto, o 

Gráfico 4 apresenta o resultado de uma análise de correspondência entre os três 

indicadores valorativos e apresenta os coeficientes de correlação obtidos. Ambas as 

técnicas permitem avaliar a associação entre os indicadores, sendo o coeficiente de 
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correlação uma medida bivariada e a análise de correspondência uma técnica 

multivariada. 

Os resultados apontam para a existência de associação entre os três indicadores, sendo 

que as associações mais expressivas se dão entre os indicadores de materialismo e 

simplicidade voluntária, e entre os indicadores de materialismo e ambientalismo. Este 

resultado evidencia que se um indivíduo possui forte presença de determinado valor, 

provavelmente terá forte presença dos demais valores associados, evidência que fica 

clara ao observar o gráfico de análise de correspondência, onde as categorias 

correspondentes de cada indicador se apresentam muito próximas. Exceção é a categoria 

de alto ambientalismo, a qual se distancia das altas categorias dos demais indicadores e 

se inclina na direção das categorias de médios indicadores, evidenciando que os 

consumidores com alta assimilação dos valores de ambientalismo se situam parte entre 

aqueles que apresentam alta adesão aos demais valores, e parte entre aqueles que 

apresentam média adesão.  

A associação moderada entre os indivíduos que apresentam alto grau de ambientalismo e 

aqueles que apresentam valores de pós-materialismo, contrariando previsões expostas 

por Inglehart (1997), é relatada também em estudo realizado na Argentina, o qual revela 

que podem existir dois grupos de ambientalistas: aqueles que assimilam os valores de 

pós-materialismo, e aqueles que conciliam orientações mistas ou até filo-materialistas 

com uma preocupação ecológica (Echegaray e Armento, 2001). 
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Gráfico 4. Relação entre os indicadores valorativos (análise de correspondência e de 

correlação7)** 

 

** No caso do índice de materialismo, quando mais alto for o desempenho do indicador, 

significa que mais acentuados são os valores de pós-materialismo do indivíduo. 

 

Os valores por trás do consumo consciente 

Avaliados o engajamento dos consumidores em práticas de consumo consciente, e os 

valores presentes entre este público, passa-se para a análise que é objetivo deste artigo, 

avaliar se os sistemas de valores estudados estão presentes no grupo de consumidores 

que apresenta um comportamento mais consciente, ou seja, se existe associação entre 

os valores do indivíduo e suas ações acerca do consumo consciente. 

O Gráfico 5 apresenta a distribuição dos perfis de consumidores para cada uma das 

categorias de desempenho do indicador de materialismo. As categorias de consumidores 

engajados e comprometidos foram agrupadas com o objetivo de obter maior 

representatividade estatística nas análises realizadas. 

Os resultados apontam para um crescimento na proporção de consumidores engajados e 

comprometidos quanto maior é o nível de assimilação de valores de pós-materialismo. De 

fato, evidencia-se um crescimento de mais de 100% no grupo de consumidores 

                                                             
7
 O coeficiente de correlação pode variar de -1 a 1, sendo que, quanto mais próximo for de 1 maior é a associação 

direta, e quanto mais próximo for de -1 maior é a associação inversa. Valores próximos de zero indicam ausência de 
associação. 
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engajados e comprometidos se comparados entre os que possuem valores materialistas e 

pós-materialistas (15% e 39% respectivamente). Tal resultado é confirmado pela análise 

de correlação e pelo teste Qui-Quadrado, apesar de se obter um coeficiente de correlação 

apenas moderado.  

 

Gráfico 5. Perfis de consumidores por desempenho no indicador de materialismo 

 

 

Com relação ao indicador de ambientalismo, verifica-se que a relação entre a 

consideração destes valores pelo consumidor e seus comportamentos de consumo 

responsável se mostra mais amena, de forma que não se evidencia um ganho muito 

expressivo na proporção de consumidores engajados e comprometidos quanto maior é 

grau de ambientalismo do indivíduo. Tal resultado é confirmado pelo coeficiente de 

correlação obtido e pelo teste Qui-Quadrado. 

É importante considerar que o sistema de valores de ambientalismo foi o que obteve 

maior assimilação pela população (54% apresentaram alto desempenho neste indicador), 

mas que quando se avalia seu potencial de conversão em ações práticas de consumo 

responsável, a sensibilização pelo ambientalismo pouco consegue mobilizar ações 

concretas. 
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Gráfico 6. Perfis de consumidores por desempenho no indicador de ambientalismo 

 

 

A sensibilização pelos valores de simplicidade voluntária se mostra como um influenciador 

das ações de consumo consciente uma vez que quando cresce o desempenho do 

indivíduo no indicador de simplicidade voluntária, a proporção de consumidores 

responsáveis aumenta de forma expressiva. O coeficiente de correlação e o teste Qui-

Quadrado confirmam este resultado, apesar de se obter um coeficiente de correlação 

apenas moderado. 

 

Gráfico 7. Perfis de consumidores por desempenho no indicador de simplicidade 

voluntária 

 

 

Os resultados obtidos revelam a influência dos valores de materialismo e pós-

materialismo e de simplicidade voluntária na adesão à práticas de consumo consciente, 

18%

11%

7%

64%

65%

61%

19%

24%

33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Baixo

Médio

Alto

Indiferentes Iniciantes Engajados e Comprometidos

Correlação de Spearman:
ICC*Ambientalismo = 0,066

Teste Qui-Quadrado:
Valor = 7,010
Significância = 0,312

16%

8%

5%

66%

62%

59%

18%

31%

36%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Baixo

Médio

Alto

Indiferentes Iniciantes Engajados e Comprometidos

Correlação de Spearman:
ICC*Simplicidade = 0,153*

* Siginificativo a 1%

Teste Qui-Quadrado:
Valor = 31,259

Significância = 0,000



23 
 

indicando que estes são valores que tendem a ser assimilados pelo grupo de 

consumidores mobilizado em prol de um consumo mais responsável. 

Também é importante destacar a existência de uma maior associação entre os diferentes 

sistemas de valores estudados do que entre estes valores e a prática do consumo 

responsável. Isso quer dizer que é mais provável que um indivíduo que tenha assimilado 

um dos valores pesquisados também tenha assimilado os demais valores, antes de 

apresentar indícios da prática do consumo consciente. Este resultado pode ser verificado 

no Gráfico 8, o qual apresenta uma análise de correspondência entre os três valores 

estudados e o índice de consumo consciente, e onde é possível perceber a associação 

mais forte (maior proximidade espacial) encontrada entre os sistemas de valores se 

comparado às ações de consumo responsável. 

Observa-se que o indicador de ambientalismo apresenta o posicionamento mais 

destoante se comparado aos demais indicadores, especialmente na categoria de alta 

assimilação, confirmando os resultados observados nas análises anteriores. 

 

Gráfico 8. Relação entre os indicadores valorativos e os perfis de consumo (análise de 

correspondência) 

 

 

O fato de haver uma relação mais forte entre os sistemas de valores avaliados do que 

entre estes e a adoção de práticas responsáveis sugere que a presença de uma base 
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valorativa favorável ao consumo consciente não garante o comportamento efetivo. As 

afinidades valorativas se apresentam como uma condição necessária, mas não suficiente, 

exigindo a intervenção de outros fatores para mobilizar de forma expressiva este 

comportamento. 

Com este resultado como pano de fundo buscou-se identificar a relevância de cada 

sistema valorativo na adesão a ações de consumo consciente através da construção de 

modelos de regressão múltipla. A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos na construção 

de dois modelos: um deles contendo apenas variáveis demográficas indicando o quanto a 

prática de consumo consciente responde a condições sociais específicas, e outro que 

inclui, além das demográficas, os sistemas de valores.  

O modelo construído a partir das variáveis demográficas apresenta a influência do perfil 

dos indivíduos no comportamento de consumo consciente. Os coeficientes encontrados 

indicam que o aumento da adesão a ações de consumo responsáveis ocorre quanto 

maior é o nível social do indivíduo e sua faixa etária, além de prevalecer entre o público 

feminino. 

Os sistemas valorativos, quando inseridos no modelo como preditores, evidenciam sua 

importância na explicação do consumo consciente. A presença destas questões no 

modelo provoca um enfraquecimento relativo de cada um dos fatores demográficos, 

reduzindo inclusive a significância destes coeficientes, em detrimento da posição que os 

sistemas valorativos tomam no modelo. Dessa forma, os resultados evidenciam a 

contribuição dos indicadores de valor na explicação do consumo consciente, sendo o 

indicador de simplicidade voluntária aquele que maior contribuição apresenta ao modelo. 

É importante salientar que o fato de o indicador de materialismo/pósmaterialismo 

apresentar um coeficiente não significativo no modelo decorre da alta associação 

existente entre este e o indicador de simplicidade voluntária (co-linearidade), só que 

devido ao maior efeito deste último sobre o fenômeno que nos interessa explicar e uma 

maior solidez na forma como foi mensurado o construto a opção para futuras pesquisas é 

priorizar as métricas de valores de simplicidade voluntária sobre as de materialismo/pós-

materialismo na explicação do consumo consciente. 
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O modelo como um todo explica apenas uma fração do comportamento de consumo 

consciente, o que aponta para a necessidade de se pensar em outras hipóteses 

explicativas tais como o engajamento neste tipo de ação como forma de distinção social, 

já que a classe social do indivíduo se mostra como um fator de influência sobre o 

comportamento e a literatura apresenta exemplos da busca pela distinção através das 

diferentes classes sociais (Bourdieu, 2007). 

Outra forma de entender o resultado obtido está na suposição de que o engajamento da 

população em ações de consumo consciente possa representar mais uma reação 

superficial à campanhas midiáticas e corporativas, sem se constituir em uma real 

mudança de valores dos indivíduos. 

 

Tabela 2. Modelos explicativos do comportamento de                                             

consumo consciente – demográfico e valorativo 

Variáveis no 
modelo 

Coeficiente 
Beta 

Erro 
padrão 

Coeficiente 
Beta 

Erro 
padrão 

Sexo 0,31
b 

0,14 0,27
c
 0,14 

Idade 0,26
a
 0,06 0,21

a
 0,06 

Classe 0,35
a
 0,08 0,32

a
 0,08 

Materialismo - - 0,21 0,14 

Ambientalismo - - 0,16
c 

0,09 

Simplicidade - - 0,46
 a
 0,14 

Constante 6,24
a
 0,36 4,60

 a
 0,45 

R-Quadrado 
Ajustado 

0,03 
 

0,06 
 

a
 Significativo a 1% (p<0,01)

 

b
 Significativo a 5% (p<0,05) 

c
 Significativo a 10% (p<0,10) 

 

 

Conclusões 

A proposta de adesão à ações de consumo consciente nos moldes da agenda 

organizacional do universo corporativo ainda encontra ressonância limitada a apenas um 

terço da população urbana adulta e ela tem como principal manifestação a adoção de 

práticas que não representem aumento de custos no orçamento familiar e que não exijam 

grande conhecimento sobre o assunto e esforço operacional. De fato, ações que 
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representam economia financeira efetiva, tais como a economia água e energia elétrica, 

são as ações mais adotadas pelos consumidores. 

A assimilação dos valores de pós-materialismo e de simplicidade voluntárias se mostram 

como impulsionadores do comportamento de consumo consciente, apontando para a 

consistência entre valores e ações neste sentido. No entanto, a influência limitada que a 

assimilação destes valores apresenta sobre o comportamento indica que há outros fatores 

por trás da definição de conduta responsável. A preocupação com as questões 

ambientais, por outro lado, não se mostra como um estímulo capaz de influenciar o 

comportamento do consumidor.  

Estudos feitos em outros países permitem pensar na existência de outras explicações de 

peso por trás da adoção de práticas de consumo consciente, as quais poderiam fazer 

parte da futura agenda de pesquisas sobre o assunto. Por exemplo, na Dinamarca, a 

preocupação ambiental se mostra menos importante sobre o tipo e intensidade de 

consumo ético adotado relativo a outras preocupações tais como a necessidade de limitar 

o poder das multinacionais ou considerações de saudabilidade no consumo (Tobiasen, 

2005). Problematizar o consumo consciente em termos amplos e explorar seus múltiples 

determinantes valorativos representa um desafio em aberto para a comunidade 

acadêmica e de profissionais da opinião pública. 
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