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Pelo segundo ano consecutivo, SPC Brasil mede o nível de
consumo consciente do brasileiro. Indicador mostra o aumento
da preocupação com as práticas financeiras, mas consumidor
consciente ainda é minoria
Os hábitos de compra dos integrantes de uma comunidade podem trazer impactos positivos ou negativos para
todos ao redor – seja num pequeno bairro, numa cidade ou em um país inteiro. Os brasileiros sabem disso
e, em sua maioria, entendem que consumir de forma consciente não se restringe apenas à esfera financeira,
pois toda compra também traz implicações sociais e ambientais.
Entretanto, mesmo que a maioria das pessoas compreenda corretamente o termo “consumo consciente”, não
significa que coloque esse conhecimento em prática de forma abrangente: grande parte dos consumidores
ainda prioriza atitudes ligadas aos aspectos financeiros de uma compra – o que se intensifica pelo momento
de crise econômica em que o país atravessa.
Estas são algumas das conclusões da pesquisa Consumo Consciente dos Brasileiros, realizada pelo SPC Brasil
e Confederação Nacional dos Dirigente Lojistas (CNDL). Pelo segundo ano Consecutivo, são avaliados os
conhecimentos e níveis de práticas de consumo consciente pelo brasileiro, a partir de um indicador (ICC)
constituído por comportamentos considerados adequados mediante questões e métricas adotadas no
estudo.
O indicador engloba três grandes dimensões – financeira, ambiental e social – numa escala que varia de 0%
a 100%, sendo que quanto maior o índice, maior o nível de consumo consciente. O objetivo do indicador
é acompanhar as mudanças nos hábitos de compra e outras ações cotidianas dos brasileiros, ao longo do
tempo, a fim de compreender se estamos caminhando em direção a uma sociedade capaz de promover e
estimular práticas de consumo mais sustentáveis e equilibradas.
O estudo também investiga o entendimento, o interesse e a importância atribuída ao assunto, bem como os
principais fatores que influenciam na adoção de atitudes de consumo responsáveis. Finalmente, a pesquisa
apresenta o perfil do consumidor consciente, conforme o grau de responsabilidade demonstrado em
suas atitudes, resultando em três classificações: consumidores conscientes, consumidores em transição e
consumidores nada ou pouco conscientes.

O objetivo do indicador é
acompanhar as mudanças
nos hábitos de compra e
outras ações cotidianas
dos brasileiros, a fim de
compreender se estamos na
direção de uma sociedade
capaz de promover práticas de
consumo mais equilibradas
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Mais brasileiros passam a compreender o conceito de consumo
consciente
A primeira constatação da pesquisa é que
aumentou o número de brasileiros que sabem o que
significa consumir conscientemente: 51,4% dos
entrevistados (contra 33,0% em 2015) acreditam
que se trata de refletir sobre as consequências de
uma compra antes de concretizá-la, considerando
seus impactos sociais, ambientais e econômicos.

Aumentou o número de brasileiros
que sabem o significado de consumir
conscientemente: 51,4% acreditam que
se trata de refletir sobre as consequências
de uma compra antes de concretizá-la
considerando todos os seus impactos

Ao mesmo tempo, diminuiu o percentual dos que veem as atitudes ligadas ao consumo consciente apenas
como aquelas que evitam principalmente o desperdício e as compras não necessárias: 38,1% este ano,
contra 46,8% em 2015. E finalmente, 5,3% mencionam as atitudes que têm como foco economizar dinheiro
(contra 9,7% em 2015).
Considerando uma escala de 1 a 10, 84,9% das pessoas ouvidas atribuíram nota entre 8 e 10 para a
importância do tema, o que resulta em média de 8,9 (aumentando para 9,1 na Classe A/B) – número estável
em relação ao ano passado (8,8).
Porém, mesmo com a evolução a respeito da concepção de consumo consciente, o principal benefício
percebido continua a ser o de economizar e fazer o dinheiro render mais (37,1%), sobretudo na Classe C/D/E
(41,9%) – o que pode ser visto como o primeiro indício de que, na prática, prevalece a dimensão financeira
quando o consumidor reflete sobre as vantagens que este comportamento pode trazer.
Ao mesmo tempo, também são mencionadas a satisfação por saber que está fazendo algo positivo para
o futuro das próximas gerações (21,6%, aumentando para 31,4% na Classe A/B) e a sensação de dever
cumprido e de estar fazendo o que é correto para a sociedade (16,7%, aumentando para 25,6% na Classe
A/B).

Considerando uma
escala de 1 a 10,
84,9% das pessoas
ouvidas atribuíram
nota média de 8,9
para a importância
do tema
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PRINCIPAIS VANTAGENS DE PRATICAR
O CONSUMO CONSCIENTE NA VISÃO DOS ENTREVISTADOS

37,1%

21,6%

16,7%

10,4%

Economizar e
fazer o dinheiro
render mais

Satisfação por saber
que está fazendo algo
positivo para o futuro das
próximas gerações

Sensação de dever
cumprido e de estar
fazendo o que é correto
para a sociedade

Melhoria das
condições sociais de
uma forma geral

Considerando os motivadores para que os entrevistados utilizem recursos como água e luz de forma mais
racional, o principal é o de não desperdiçar um bem que não é infinito (35,5%), além de ter a conta mais
barata (20,8%) e a sensação de dever cumprido e de estar fazendo o que é correto (12,9%). Vale observar
que aumentou o percentual dos que mencionam o impacto do cenário econômico ruim, sendo preciso
economizar para conseguir pagar todos os compromissos: 11,3%, contra 5,3% em 2015.
Assim como no ano passado, o principal argumento para consumir alimentos e outros produtos de forma a
evitar compras desnecessárias é ser contra o desperdício de alimentos por princípio (55,9%, aumentando
para 63,4% na Classe A/B e 71,5% entre as pessoas mais velhas). 17,0% mencionam a economia nas compras,
resultando em sobra de dinheiro no orçamento (aumentando para 18,7% na Classe C/D/E), enquanto 9,2%
destacam o cenário econômico ruim, sendo preciso economizar para conseguir pagar todos os compromissos.
E quanto aos impedimentos para adotar práticas que economizem o uso de água, luz, telefone e alimentos no
dia a dia? Percebe-se que a principal razão apontada é o fato de ser distraído e esquecer, com crescimento
expressivo em relação ao ano anterior: 31,5% (contra 25,4% em 2015), aumentando para 46,6% entre os mais
jovens.
A esse respeito também são citadas, como justificativa, a falta de tempo (29,8%) e o fato de não saber muito
bem o que é preciso fazer (21,0%). Em contrapartida, caiu o número de pessoas que acreditam que suas
atitudes não fazem diferença de fato: 11,2%, contra 16,2% em 2015.

MOTIVADORES DO CONSUMO CONSCIENTE

Uso de água e luz:

35,5%

Não desperdiçar um
bem que não é infinito

20,8%

Ter a conta mais barata

12,9%

Sensação de dever
cumprido e de estar
fazendo o que é correto

Consumo de alimentos e outros produtos:

55,9%

São contra o desperdício por princípio

17,0%

Economia nas compras para sobrar dinheiro no
orçamento

9,2%

Cenário econômico ruim, precisando economizar
para conseguir pagar todos os compromissos
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INDICADOR DE CONSUMO CONSCIENTE (ICC)

Brasileiro ainda é um consumidor ‘em transição’
O Indicador Anual de Consumo Consciente calculado pelo SPC Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL) tem o propósito de acompanhar e avaliar os hábitos cotidianos dos brasileiros ao longo do
tempo, a fim de identificar padrões e compreender mudanças de atitude. A partir deste parâmetro é possível
compreender se as práticas sustentáveis estão se tornando mais comuns, ou não, e quais são as razões e
motivações que explicam os diversos comportamentos do brasileiro na hora de ir às compras.
O Indicador de Consumo Consciente (ICC) é constituído pelos comportamentos, hábitos e atitudes
considerados adequados mediante uma série de questões que englobam as dimensões financeira, ambiental
e social. O ICC pode variar de 0% a 100%: quanto maior o índice, maior é o nível de consumo consciente.
Para cada uma das dimensões foi calculado o percentual de atitudes conscientes praticadas pelos
entrevistados, resultando na formação de três sub-indicadores: ambiental, financeiro e social. A média de
cada sub-indicador, por sua vez, é utilizada para calcular o Indicador de Consumo Consciente.
INDICADOR DE
CONSUMO CONSCIENTE

PRÁTICAS
AMBIENTAIS

USO
DA ÁGUA

USO DE ENERGIA
ELÉTRICA

PRÁTICAS
FINANCEIRAS

OUTRAS
QUESTÕES

USO DO
DINHEIRO

ENGAJAMENTO
SOCIAL

TELEFONIA
CELULAR
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O sub-indicador de práticas financeiras avalia aspectos como a capacidade de administrar os apelos do
consumismo e a habilidade para gerenciar o próprio orçamento, evitando o descontrole e o endividamento.
Já o sub-indicador de práticas ambientais refere-se às ações que podem ajudar a minimizar o impacto do
consumo sobre o meio ambiente, a partir da utilização racional de recursos.
E finalmente, o sub-indicador de práticas de engajamento social mede a propensão do consumidor para
pensar nas consequências de ações individuais em relação à sociedade como um todo, além da preocupação
em incentivar outras pessoas a também pensarem coletivamente. O cálculo do Indicador de Consciência
resulta na segmentação dos entrevistados em três categorias, de acordo com intensidade da prática dos
comportamentos considerados adequados:

100%
Consumidor
consciente

Frequência acima de 80% de atitudes
e comportamentos adequados.

Consumidor
em transição

Frequência entre 60% e 80% de atitudes
e comportamentos adequados.

Consumidor
nada ou pouco
consciente

Frequência abaixo de 60% de atitudes
e comportamentos adequados.

80%
60%

0%

O Indicador de Consumo Consciente 2016 foi calculado

O Indicador de Consumo
Consciente 2016 foi calculado
em 72,7%, com crescimento
de 3,4 pontos percentuais
em relação ao ano
passado (69,3%)

em 72,7%, com crescimento de 3,4 pontos percentuais em

Na média, o brasileiro ainda
deve ser considerado um
consumidor tipicamente
em transição

conscientes no que se refere às práticas de consumo adotadas

relação ao ano passado (69,3%), o que significa que não
houve diferença estatística relevante na passagem de um
ano para o outro, e que o desempenho dos consumidores
encontra-se abaixo dos 80% considerados ideais.
Portanto, não se pode dizer que os entrevistados estejam mais
no dia a dia, embora tenha havido alterações pontuais em
relação a algumas atitudes. Na média, o brasileiro ainda deve
ser considerado um consumidor tipicamente em transição,
mediante os critérios adotados neste estudo.
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Da mesma forma, todos os sub-indicadores mostram resultado abaixo de 80%, sem diferença significativa
entre nenhum dos extratos analisados: 70,6% para o engajamento social (contra 68,1% em 2015), 72,5% para
as práticas ambientais (contra 71,7% em 2015) e 73,8% para as práticas financeiras (contra 68,0% em 2015).
Somente neste último caso houve variação estatística relevante, possivelmente motivada pela preocupação
do consumidor em adaptar-se e reagir às dificuldades impostas pela crise econômica, como se verá a seguir.
Deve-se acrescentar que não foi observada nenhuma alteração no comportamento dos entrevistados em
relação aos três sub-indicadores analisados na pesquisa, considerando os extratos de gênero, idade e classe
social.

INDICADOR
DE CONSUMO
CONSCIENTE

69,3%
(2015)

PRÁTICAS AMBIENTAIS

71,7%
(2015)

72,5%
(2016)

72,7%
(2016)

PRÁTICAS FINANCEIRAS

68,0%
(2015)

73,8%
(2016)

ENGAJAMENTO SOCIAL

68,1%
(2015)

70,6%
(2016)

7

SUB-INDICADOR DE PRÁTICAS FINANCEIRAS

PRÁTICAS COTIDIANAS
Crise econômica estimula consumidor a conter despesas e evitar
compras não planejadas
O sub-indicador de Práticas Financeiras apresentou crescimento
de 5,8 p.p. em relação a 2015, ficando em 73,8%. Dentre as 18
atitudes que compõem o sub-indicador, observa-se que 11 delas
apresentaram crescimento expressivo em relação ao ano anterior.
À primeira vista, este poderia ser um sinal de que o brasileiro está
caminhando em direção a hábitos de consumo mais racionais,
mas não se pode deixar de relacionar esses dados ao contexto
econômico recessivo atual do país. O crescimento dos níveis de
desemprego, inflação alta e as incertezas em relação ao futuro
do país fazem com que o consumidor adote uma postura mais
precavida em relação às suas finanças.
Assim, percebem-se dois movimentos: por um lado, o consumidor
age com maior cautela nas compras e toma mais atitudes para
economizar, no sentido de fazer seu orçamento render mais; por
outro, ele parece mais pressionado a resistir às compras sem

O sub-indicador de
Práticas Financeiras
apresentou crescimento
de 5,8 p.p. em relação a
2015, ficando em 73,8%
O crescimento dos níveis
de desemprego, inflação
alta e as incertezas em
relação ao futuro do
país fazem com que o
consumidor adote uma
postura mais precavida
em relação às
suas finanças

planejamento, pois entende que esse comportamento se torna
ainda mais arriscado em tempos de crise.
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A atitude mais citada é a de avaliar, antes de comprar, se é possível pagar por um produto sem prejudicar
as finanças e compromissos já assumidos (90,2%, contra 83,6% em 2015). Essa atenção aos limites do
orçamento pessoal se torna ainda mais clara no momento em 86,9% afirmam sempre pesquisar preço de
tudo, mesmo quando compram itens baratos (contra 80,5% em 2015), ou quando 86,0% garantem que
deixam de comprar um produto novo enquanto o que possuem ainda pode ser utilizado ou consertado
(contra 80,9% em 2015).
De modo semelhante, 80,8% sempre planejam as compras do dia a dia, como supermercados, feiras e
pequenas compras (contra 75,0% em 2015), enquanto 71,1% procuram consumir somente frutas e verduras
da época, pois são mais baratas (contra 62,7% em 2015).
Outro exemplo de maior precaução por parte dos entrevistados é o fato de que houve redução no percentual
daqueles que dizem recorrer ao cheque especial ou ao limite do cartão de crédito para conseguir fechar
as contas do mês (15,3%, contra 22,9% em 2015), uma vez que as taxas de juros dessas modalidades, por
estarem entre as mais altas cobradas no mercado, podem rapidamente gerar endividamento e perda de
controle das finanças.
Frear o impulso de realizar compras desnecessárias também tem sido uma necessidade do consumidor
brasileiro, atualmente: 82,9% garantem que geralmente, quando sentem vontade de comprar um produto,
perguntam a si mesmos se realmente precisam e, se não, preferem não comprar (contra 75,3% em 2015).
Da mesma forma, a maioria dos entrevistados diz não gastar mais do que o previsto em promoções, seja por
medo de arrepender-se de não ter comprado o que queriam (80,6%, contra 70,7% em 2015), seja por medo
de perder a oportunidade de um preço menor (75,5%, contra 62,5% em 2015).
Mesmo que haja pontos positivos observados na pesquisa, algumas atitudes relativas às práticas financeiras
ainda precisam ser mais disseminadas entre os brasileiros. Apenas 21,4%, por exemplo, disseram ter se
arrependido por comprar coisas que não precisavam muito, enquanto somente 43,2% afirmam preferir alugar
ou pegar emprestadas coisas que uso com pouca frequência em vez de comprá-las. O uso compartilhado,
portanto, ainda é um hábito pouco usual na cultura brasileira, e que pode trazer uma grande economia no
orçamento financeiro das famílias.
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Outra atitude que está entre as menos adotadas é a preferência

Os resultados do subindicador de práticas
financeiras mostram
mudanças positivas
no comportamento do
brasileiro. No entanto,
as mudanças podem
ter sido circunstanciais
e sintonizadas com o
contexto econômico
que o país atravessa. O
consumidor se vê forçado
a rever seus hábitos e
controlar seus impulsos de
consumo a fim de controlar
seu orçamento

por comprar produtos que duram mais ou que podem ser
consertados, ainda que sejam mais caros, do que comprar
produtos baratos que duram pouco. Apesar disso, aumentou
o percentual de pessoas propensas a este comportamento,
passando de 52,6% em 2015 para 58,3% em 20161.
De modo geral, os resultados do sub-indicador de práticas
financeiras mostram mudanças positivas no comportamento do
brasileiro. No entanto, dado que o ano passado foi marcado por
forte piora na conjuntura econômica, as mudanças podem ter
sido principalmente circunstanciais e sintonizadas com o contexto
econômico que o país atravessa. O consumidor se vê forçado a
rever seus hábitos e controlar seus impulsos de consumo a fim
de manter o controle de seu orçamento. Portanto, somente com
o tempo será possível saber se este comportamento chegará a
se estabelecer de fato na vida das pessoas.

PRÁTICAS FINANCEIRAS COTIDIANAS – VARIAÇÃO 2015 X 2016:
2016

VARIAÇÃO 2015 X 2016
(PONTOS PERCENTUAIS)

PRÁTICAS FINANCEIRAS

2015

Geralmente compro um produto quando avalio antes se posso pagar por ele sem
prejudicar as minhas finanças e compromissos já assumidos

83,6%

Ao ver colegas ou amigos com coisas novas ou que estão na moda, não fico com
tanta vontade a ponto de comprar *

88,5%

Eu sempre pesquiso preço de tudo, mesmo quando compro itens baratos

80,5%

Eu não ligo para marcas, o importante é a qualidade do produto

84,1%

Deixo de comprar um produto novo enquanto o que tenho ainda pode ser
utilizado ou consertado

80,9%

86,0%

5,1 p.p

Não recorro ao cheque especial ou ao limite do cartão de crédito para conseguir
fechar as contas do mês *

77,1%

84,7%

7,6 p.p

Fazer compras não é meu lazer preferido *

79,0%

84,4%

5,4 p.p

Geralmente quando sinto vontade de comprar um produto pergunto a mim
mesmo se realmente preciso e, se não, prefiro não comprar

75,3%

82,9%

7,6 p.p

Sempre planejo as compras do dia a dia, como supermercados, feiras e pequenas
compras que faço

75,0%

80,8%

5,8 p.p

Não gasto mais do que o previsto em promoções por medo de arrepender por
não ter comprado o que queria *

70,7%

80,6%

9,9 p.p

Sempre peço descontos em minhas compras

79,3%

Não gasto mais do que o previsto em promoções por medo de perder a
oportunidade de um preço menor *

62,5%

75,5%

13,0 p.p

Procuro consumir somente frutas e verduras da época, pois são mais baratas

62,7%

71,1%

8,4 p.p

Sempre planejo as compras de produtos mais caros

61,8%

67,0%

5,2 p.p

Evito fazer compras parceladas para não comprometer o meu rendimento mensal

68,3%

66,6%

-1,7 p.p

Prefiro comprar produtos que duram mais ou que podem ser consertados, ainda
que sejam mais caros, do que comprar produtos baratos que duram pouco *

52,6%

Prefiro alugar ou pegar emprestadas coisas que uso com pouca frequência em
vez de comprá-las

40,9%

43,2%

2,3 p.p

Não me arrependi por ter comprado coisas que não precisava muito *

17,6%

21,4%

3,8 p.p

90,2%
87,7%
86,9%
86,6%

78,9%

58,3%

6,6 p.p
-0,8 p.p
6,4 p.p
2,5 p.p

-0,4 p.p

5,7 p.p

Não foram observadas diferenças estatísticas relevantes em relação aos extratos investigados no sub-indicador de práticas
financeiras (idade, gênero ou classe social).
* As frases foram invertidas pra manter o padrão – sim como resposta adequada
1
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USO CONSCIENTE DO DINHEIRO – TELEFONIA

O consumidor
parece estar
disposto a diminuir
os gastos com
telefonia, o que é
mais um sinal de
que ele deseja agir
conscientemente
para não ultrapassar
os limites do seu
orçamento mensal

Oito em cada dez pessoas controlam
o valor da conta
O consumidor parece estar disposto a diminuir os gastos com telefonia,
o que é mais um sinal de que ele deseja agir conscientemente para
não ultrapassar os limites do seu orçamento mensal: 84,8% afirmam
controlar o valor da conta do telefone mês a mês visando a economia
(contra 79,9% em 2015), enquanto 82,7% falam apenas o necessário
ao telefone celular, preferindo deixar as conversas para os encontros
pessoais (aumentando para 87,9% entre os homens).

Além disso, metade dos entrevistados (50,0%) garante ter chip de telefone celular de mais de uma operadora
para aproveitar diferentes promoções (aumentando para 52,9% na Classe C/D/E e 57,0% entre as pessoas
de 30 a 55 anos).
Vale acrescentar que hoje há inúmeras alternativas acessíveis e eficientes para facilitar a comunicação entre
as pessoas, sobretudo no caso de aplicativos gratuitos que possibilitam a troca de mensagens de texto e
áudio, e mesmo conversas em tempo real, em ferramentas que funcionam como uma ligação telefônica.

USO CONSCIENTE DO DINHEIRO – TELEFONIA/VARIAÇÃO 2015 X 2016:
USO CONSCIENTE DA TELEFONIA

2015

2016

VARIAÇÃO 2015 X 2016
(PONTOS PERCENTUAIS)

Controla o valor da conta do telefone mês a mês visando a economia

79,9%

84,8%

4,9 p.p

Fala apenas o necessário ao telefone celular, as conversas prefere
deixar para os encontros pessoais

78,9%

82,7%

3,8 p.p

Tem chip de telefone celular de mais de uma operadora para
aproveitar diferentes promoções

51,8%

50,0%

-1,8 p.p
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SUB-INDICADOR DE PRÁTICAS AMBIENTAIS

Consumidores das Classes C/D/E são mais propensos a atitudes
conscientes em relação às práticas ambientais
O sub-indicador de Práticas Ambientais foi calculado em 72,5% em
2016, sem que houvesse alteração expressiva no comportamento dos
entrevistados em relação ao percentual verificado na pesquisa de 2015
(71,7%). As práticas mais adotadas são as de antes de jogar fora um
produto que não quer mais, doar ou mesmo trocar com alguém (87,1%,
aumentando para 91,6% entre as mulheres), não usar o carro para ir a
qualquer lugar (76,3%) e evitar imprimir papéis para evitar gastar e ter

Sub-indicador
de Práticas
Ambientais foi
calculado em
72,5%

cuidado com o meio ambiente (75,6%).
Em contrapartida, as práticas menos frequentes são as de abastecer o caro exclusivamente com álcool
(32,6%), analisar produtos e marcas e se a empresa produtora adotar práticas prejudiciais ao meio ambiente
ou à sociedade, desistir da compra (53,7%) e sempre separar o lixo para reciclagem (56,9%, aumentando
para 70,9% na Classe A/B).
Vale observar que os consumidores pertencentes à Classe C/D/E se mostram mais propensos a adotar atitudes
conscientes em relação às práticas ambientais, na comparação com a classe A/B: doação/troca de itens antes
de jogar fora (88,7%, contra 81,4% na Classe A/B) e não usar o carro para ir a todo lugar (78,7% contra 67,8%
na Classe A/B), além de preferir ir a praças e parques durante o tempo livre/fazer atividades ao ar livre,
ao invés de ir às compras (72,7%, contra 55,2% na Classe A/B) e sempre dar preferência a produtos cujas
embalagens são recicláveis (67,9%, contra 54,4% na Classe A/B).
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SUB-INDICADOR DE PRÁTICAS AMBIENTAIS – COMPORTAMENTOS GERAIS

2016

SEXO

COMPORTAMENTOS GERAIS

2015

Antes de jogar fora um produto
que não quero mais, procuro doar
ou mesmo trocar com alguém

83,5% 87,1%

82,3%

Não uso o carro para ir em
qualquer lugar *

76,4% 76,3%

Evito imprimir papéis para evitar
gastar e ter cuidado com o meio
ambiente

MASC. FEM.

CLASSE

IDADE

A/B

C/D/E

18 A 29

30 A 55

56 OU MAIS

91,6%

81,4%

88,7%

83,1%

88,0%

90,1%

76,1%

76,5%

67,8%

78,7%

77,2%

72,1%

86,2%

77,7% 75,6%

78,6%

72,8%

73,8%

76,2%

68,8%

79,4%

75,1%

No meu tempo livre, prefiro ir a uma
praça, parque ou fazer atividades ao
ar livre a fazer compras

68,8% 68,8%

67,6%

70,0%

55,2%

72,7%

71,1%

67,8%

68,4%

Sempre dou preferência a produtos
cujas embalagens são recicláveis

64,1% 64,9%

61,8%

67,8%

54,4%

67,9%

57,0%

67,0%

70,5%

Consumo somente frutas e verduras
da época, pois são mais saudáveis
para mim e para o meio ambiente

60,7% 63,9%

63,9%

63,9%

63,4%

64,1%

51,3%

64,7%

79,5%

Sempre separo o lixo para reciclagem

53,2% 56,9%

60,4%

53,6%

70,9%

52,9%

40,0%

58,6%

76,1%

Geralmente analiso produtos e marcas
e se a empresa produtora adotar
práticas prejudiciais ao meio ambiente
ou à sociedade desisto da compra

50,7% 53,7%

54,3%

53,2%

49,1%

55,1%

49,1%

53,3%

61,3%

Só vale a pena abastecer o carro
com álcool em vez de gasolina

41,4% 32,6%

29,8%

35,2%

27,4%

34,0%

32,5%

33,6%

29,8%

* As frases foram invertidas pra manter o padrão – sim como resposta adequada
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Consumo de Água
Consumidor deseja economizar e evita o desperdício de água em casa
Os dados indicam que o consumidor tem dado mais atenção ao uso racional da água, sobretudo no âmbito
das práticas domésticas, possivelmente, motivado pela necessidade de conter gastos. Além disso, foram
várias as cidades que passaram por racionamento de água no país ao longo do último ano. Aumentaram
significativamente os percentuais de pessoas que garantem fechar a torneira enquanto escovam os dentes
(94,3%, contra 90,4% em 2015), ensaboar a louça com a torneira da pia fechada (89,1%, contra 79,1% em
2015) e controlar o valor da conta mês a mês visando a economizar (88,4%, contra 81,2% em 2015).

O consumidor tem
dado mais atenção ao
uso racional da água,
sobretudo no âmbito
das práticas domésticas,
possivelmente, motivado
pela necessidade de
conter gastos

Por outro lado, algumas práticas ainda encontram resistência, como ligar a máquina de lavar com a capacidade
máxima (42,8%), fechar a torneira do chuveiro enquanto ensaboa o corpo durante o banho (61,5%, contra
68,0% em 2015) e não lavar o carro com mangueira ou em lava a jatos (67,2%2).

CONSUMO DE ÁGUA - VARIAÇÃO 2015 X 2016:
VARIAÇÃO 2015 X 2016
(PONTOS PERCENTUAIS)

CONSUMO DE ÁGUA

2015

2016

Fecha a torneira enquanto escova os dentes

90,4%

94,3%

3,9 p.p

Ensaboa a louça com a torneira da pia fechada

79,1%

89,1%

10,0 p.p

Controla o valor da conta mês a mês visando a economizar

81,2%

88,4%

7,2 p.p

Não lava a casa ou a calçada com mangueira *

88,3%

Não acho um exagero pessoas que acreditam que a água vai acabar *

79,4%

Não lava o carro com mangueira ou em lava a jatos *

71,1%

Fecha a torneira do chuveiro enquanto ensaboa o corpo durante o banho

68,0%

Liga a máquina de lavar com a capacidade máxima

37,6%

86,7%
86,7%
67,2%
61,5%
42,8%

-1,6 p.p
7,3 p.p
-3,9 p.p
-6,5 p.p
5,2 p.p

Não foram observadas diferenças estatísticas relevantes em relação aos extratos investigados (idade, gênero ou classe social).
* As frases foram invertidas pra manter o padrão – sim como resposta adequada
1
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Economia de Energia Elétrica
Consumidor prioriza atitudes que podem
resultar em redução na conta de luz
A preocupação do consumidor com os aspectos relacionados
ao custo da energia elétrica continua significativa, a exemplo do
levantamento em 2015, embora apenas duas dentre as sete práticas
investigadas tenham apresentado aumento expressivo de um ano
para o outro.
A atitude mais mencionada continua a ser a de apagar as luzes de
ambientes que não estão sendo utilizados (96,2%), seguida pelo
controle do valor da conta mês a mês visando a economizar (89,2%,
contra 83,7% em 2015) e da opção pela maioria das lâmpadas da
residência fluorescentes (87,9%). Também vale destacar o aumento
na frequência daqueles que garantem verificar a quantidade de
energia que um eletroeletrônico ou eletrodoméstico gasta antes
de comprá-lo (75,4%, contra 65,3% em 2015).
Em contrapartida, um hábito simples e ao alcance de todos,

A preocupação do
consumidor com os aspectos
relacionados ao custo da
energia elétrica continua
significativa, a exemplo do
levantamento em 2015

como o de tirar da tomada TV, DVD, computador e demais
aparelhos elétricos quando não estão sendo usados, ainda
é relativamente pouco adotado (54,9%). Além disso, o uso
compartilhado da TV também é uma das práticas com menor
adesão: 39,6% dizem que os moradores da casa não tem
o hábito de assistir televisão juntos com a intenção de
economizar energia3.

ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA – VARIAÇÃO 2015 X 2016:

3

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

2015

2016

VARIAÇÃO 2015 X 2016
(PONTOS PERCENTUAIS)

Apaga as luzes de ambientes que não estão sendo utilizados

97,1%

96,2%

-0,9 p.p

Controla o valor da conta mês a mês visando a economizar

83,7%

A maioria das lâmpadas da residência são fluorescentes

90,9%

87,9%

-3,0 p.p

Em sua casa as roupas são passadas apenas quando há um volume
grande de peças

79,2%

79,7%

0,5 p.p

Verifica a quantidade de energia que um eletroeletrônico ou
eletrodoméstico gasta antes de comprá-lo

65,3%

Os moradores da sua casa preferem assistir televisão juntos para
economizar energia

60,6%

60,4%

-0,2 p.p

Tira da tomada TV, DVD, computador e demais aparelhos elétricos
quando não estão sendo usados

51,9%

54,9%

3,0 p.p

89,2%

75,4%

5,5 p.p

10,1 p.p

Não foram observadas diferenças estatísticas relevantes em relação aos extratos investigados (idade, gênero ou classe social).
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Sub-Indicador de Práticas para o Engajamento Social
Economizar água e luz são as atitudes mais adotadas
O sub-indicador de Engajamento Social foi calculado em 70,6%, com percentual semelhante ao observado
em 2015 (68,1%). Das nove atitudes investigadas, somente duas apresentaram crescimento estatisticamente
relevante, na comparação com o levantamento anterior.

O sub-indicador de
Engajamento Social foi
calculado em 70,6%
Mais uma vez o viés
econômico também tem
lugar no contexto das
práticas de engajamento

As práticas mais adotadas são as de incentivar as pessoas da casa a economizarem água e luz (90,9%) e dar
preferência para o tempo livre passado ao lado da família ou amigos, ao invés de passear em shoppings ou
fazer compras (85,9%, aumentando para 87,8% na Classe C/D/E).
Mais uma vez o viés econômico também tem lugar no contexto das práticas de engajamento, já que aumentou
o número de entrevistados dispostos a incentivar as pessoas da casa a pechincharem nas compras: 76,5%,
contra 67,8% em 2015. Além disso, vale destacar o número de pessoas que garantem transformar as roupas
que não servem ou não gostam mais em outras peças para reutilizá-las: 59,9%, contra 52,6% em 2015.
Percebe-se que em alguns pontos os consumidores da Classe C/D/E se mostram mais inclinados a adotar
atitudes conscientes. Eles são, por exemplo, os que mais priorizam a socialização com a família e os amigos
ao invés de ir às compras (87,8% contra 79,2% na Classe A/B), além de se mostrarem mais alertas quanto ao
papel da publicidade: 80,6% acreditam que a propaganda deveria ser mais controlada, pois tem o poder de
influenciar o consumo das pessoas (contra 66,2% na Classe A/B). Os pertencentes à Classe C/D/E também
estão mais dispostos a aconselhar outras pessoas a pensar se elas realmente precisam daquilo que vão
comprar ou se é apenas um desejo passageiro (76,8%, contra 64,4% na Classe A/B).
As atitudes mencionadas com menor frequência dizem respeito à compra de produtos falsificados: somente
47,3% afirmam que não compram esses itens, mesmo se o preço for muito atrativo), enquanto 59,3% não o
fazem por que não querem financiar o crime organizado. Em ambos os casos, observa-se que os percentuais
da Classe C/D/E são menores, ou seja: esses consumidores parecem ser os que menos dizem não à pirataria.
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Da mesma forma, quanto mais jovem é o entrevistado,
menor é o percentual daqueles que afirmam

Muitos brasileiros ainda não se
conscientizaram a respeito dos
efeitos nocivos da falsificação,
tanto no contexto econômico
quanto na esfera social

nunca comprar falsificados. Trata-se de um dado é
preocupante, pois indica que muitos brasileiros ainda
não se conscientizaram a respeito dos efeitos nocivos
da falsificação, tanto no contexto econômico quanto
na esfera social.

SUB-INDICADOR DE PRÁTICAS DE ENGAJAMENTO SOCIAL
SEXO

CLASSE

IDADE

PRATICAS DE
ENGAJAMENTO SOCIAL

2015

2016

Incentivo as pessoas da minha casa a
economizarem água e luz

89,3%

90,9%

90,6%

91,2%

88,4%

91,7%

86,9%

91,7%

94,3%

Prefiro passar o tempo livre com família
ou amigos do que passear em shoppings
ou fazer compras

86,2%

85,9%

87,8%

84,0%

79,2%

87,8%

84,4%

87,7%

83,1%

A propaganda deveria ser mais
controlada, pois tem o poder de
influenciar o consumo das pessoas

74,9%

77,4%

71,6%

82,9%

66,2%

80,6%

76,6%

78,7%

75,0%

Incentivo as pessoas da minha casa a
pechincharem nas compras

67,8%

76,5%

82,2%

71,2%

74,2%

77,2%

63,6%

82,0%

79,9%

Aconselho outras pessoas a pensar se
elas realmente precisam daquilo que
vão comprar ou se é apenas um desejo
passageiro

71,9%

74,1%

71,7%

76,4%

64,4%

76,8%

70,8%

75,5%

74,6%

Não jogo alimentos fora, pois sempre
consumo o que compro dentro do prazo
de validade *

60,0%

64,5%

58,0%

70,7%

61,5%

65,4%

60,9%

64,9%

68,6%

Incentivo as pessoas da minha casa a
economizarem água e luz

89,3%

90,9%

90,6%

91,2%

88,4%

91,7%

86,9%

91,7%

94,3%

Prefiro passar o tempo livre com família
ou amigos do que passear em shoppings
ou fazer compras

86,2%

85,9%

87,8%

84,0%

79,2%

87,8%

84,4%

87,7%

83,1%

A propaganda deveria ser mais
controlada, pois tem o poder de
influenciar o consumo das pessoas

74,9%

77,4%

71,6%

82,9%

66,2%

80,6%

76,6%

78,7%

75,0%

Incentivo as pessoas da minha casa a
pechincharem nas compras

67,8%

76,5%

82,2%

71,2%

74,2%

77,2%

63,6%

82,0%

79,9%

Aconselho outras pessoas a pensar se
elas realmente precisam daquilo que
vão comprar ou se é apenas um desejo
passageiro

71,9%

74,1%

71,7%

76,4%

64,4%

76,8%

70,8%

75,5%

74,6%

Não jogo alimentos fora, pois sempre
consumo o que compro dentro do prazo
de validade *

60,0%

64,5%

58,0%

70,7%

61,5%

65,4%

60,9%

64,9%

68,6%

Geralmente transformo as roupas que
não servem ou não gosto mais em outras
peças para reutilizá-las

52,6%

59,9%

54,7%

64,7%

49,4%

62,9%

65,5%

58,0%

56,9%

Nunca compro produtos falsificados
porque não quero financiar o crime
organizado

59,9%

59,3%

61,8%

56,9%

68,7%

56,6%

49,0%

60,2%

71,3%

Não compro produtos falsificados,
mesmo o preço sendo muito atrativo *

50,6%

47,3%

50,2%

44,5%

61,3%

43,2%

42,9%

45,5%

58,1%

MASC. FEM.

A/B

C/D/E 18 A 29 30 A 55 56 OU MAIS

* As frases foram invertidas pra manter o padrão – sim como resposta adequada
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SEGMENTAÇÃO DOS CONSUMIDORES

Percentual de consumidores conscientes aumenta, mas perfil
ainda é minoria
Apenas três em cada dez consumidores brasileiros podem ser considerados conscientes (32,0%), resultado
que está longe do ideal, ainda que tenha havido um crescimento expressivo de 10,2 p.p. em relação ao
ano anterior (21,8%). O percentual dos consumidores em transição permaneceu praticamente estável
(47,7%, contra 51,2% em 2015), enquanto o percentual daqueles considerados pouco ou nada conscientes
apresentou redução: 20,3%, contra 27,0% em 2015.
No que se refere ao perfil dos consumidores, a pesquisa indica que não
há diferenças estatisticamente significativas quanto ao gênero ou classe
social entre os estratos analisados. Ao mesmo tempo, percebe-se que
há mais consumidores conscientes entre os entrevistados mais jovens,
proporcionalmente: a faixa etária de 18 a 29 anos representa 27,5%
da população do país, mas concentra 39,4% do total de consumidores
conscientes, o que sugere que as próximas gerações poderão, quem
sabe, adotar atitudes de consumo cada vez mais racionais.
Finalmente, é preciso ressaltar que os entrevistados classificados como
pouco ou nada conscientes são aqueles que mais superestimam a
própria imagem: 70,9% deles acreditam, equivocadamente, serem
consumidores conscientes (contra 39,7% dos conscientes de fato, e
48,1% daqueles em transição). É um dado que deve ser levado em conta,

Consumidores
brasileiros podem
ser considerados
conscientes (32,0%),
resultado que está
longe do ideal, ainda
que tenha havido
um crescimento
expressivo de 10,2
p.p. em relação ao
ano anterior (21,8%)

pois sugere que é difícil chamar a atenção justamente das pessoas que
mais precisam mudar sua atitude em relação ao consumo.
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Embora o estímulo para tornar-se mais prudente em relação

Embora o estímulo para
tornar-se mais prudente em
relação aos gastos mensais
tenha origem na situação
econômica do país, o brasileiro
tem dado mais atenção
ao seu orçamento
Entretanto, essa mudança só
será positiva se as pessoas
assimilarem atitudes corretas
não apenas em tempos de crise
e contenção de despesas

aos gastos mensais tenha origem principalmente na delicada
situação econômica do país, o fato é que o brasileiro tem
dado mais atenção ao seu orçamento, buscando a redução
do desperdício e o equilíbrio nas contas.
Entretanto, essa mudança só será verdadeiramente positiva
se as pessoas assimilarem atitudes corretas não apenas
em tempos de crise e contenção de despesas, mas em
qualquer circunstância. Economizar água e luz, resistir ao
consumo impulsivo, pedir algo emprestado ou alugar ao
invés de comprar (quando for possível), planejar melhor
as compras... Todas essas são ações benéficas que devem
ser privilegiadas no dia a dia para manter as finanças
equilibradas.

Além disso, como sugere o Indicador da pesquisa, é preciso que mais pessoas passem a enxergar o consumo
de maneira mais ampla, o que significa ir além da dimensão econômica. Ser um consumidor consciente é
entender que pagar por um produto ou serviço é apenas uma parte da relação de consumo, e que esta
ação sempre produz efeitos sociais e ambientais. Ignorar essas implicações, portanto, não nos torna menos
responsáveis por suas consequências, enquanto cidadãos.
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METODOLOGIA

Público-alvo: residentes nas 27 capitais brasileiras, com idade igual ou superior a 18 anos, ambos os
sexos, de todas as classes sociais.
Método de coleta: pesquisa realizada via web e pós-ponderada de acordo com a representatividade do
universo com relação a sexo, idade, classe, escolaridade e cidade.
Tamanho amostral da Pesquisa: 600 casos, gerando uma margem de erro no geral de 4,0 p.p para um
intervalo de confiança a 95%.

Data de coleta dos dados: primeira quinzena de junho de 2016.
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