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Hoje não é tão difícil encontrar crianças de cinco 
ou seis anos, às vezes até mesmo mais novas, 
repreendendo um adulto pelo uso excessivo de água 
em casa, seja na hora do banho ou de lavar o carro, por 
exemplo. Embora não compreendam o alcance e os 
significados sociais e econômicos da crise hídrica que 
já afeta centenas de países, essas crianças parecem ter 
assimilado um aspecto que realmente importa: a água 
é um recurso finito e, por isso, é preciso administrá-lo 
com inteligência.

De fato, a preocupação com inúmeros temas 
relacionados à sustentabilidade e ao consumo 
consciente tem sido cada vez mais comum em salas de 
aula, desde os primeiros anos escolares, sugerindo que 

existe uma sociedade melhor em gestação, embora 
ainda haja longo caminho pela frente. No futuro, é de 
se esperar que essas pessoas possam fazer a diferença 
em favor do planeta.

Ao mesmo tempo, a consciência em relação ao 
consumo ultrapassa as questões ambientais, devendo 
abarcar também as práticas financeiras racionais, que 
nos estimulem a combater o desperdício, o exagero 
e os hábitos de compra impulsiva. Nesta abordagem 
sistêmica também deve ser levada em conta a postura 
de cada um em relação à coletividade, ou seja: a 
capacidade de engajar-se socialmente, pensar no 
outro e agir em prol do bem estar de todos. 

28% DOS BRASILEIROS SÃO CONSUMIDORES 
CONSCIENTES, MAS NOVE EM CADA DEZ ACREDITAM 
QUE AÇÕES DE CONSUMO SUSTENTÁVEL SÃO 
IMPORTANTES

INTRODUÇÃO
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A pesquisa “Consumo Consciente”, conduzida pelo 
SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL), demonstra que muitos brasileiros 
já se preocupam com várias dessas questões. O 
estudo procura estabelecer quais são as percepções 
e o entendimento dos consumidores em relação ao 
consumo consciente, bem como o grau de importância 
deste assunto e os fatores que influenciam em sua 
adoção.

Ao identificar as vantagens e as dificuldades 
enfrentadas por aqueles que adotam essas práticas 
no dia a dia, a pesquisa também investiga atitudes e 
comportamentos relacionados a diferentes formas 
de consumo consciente, comparando a variação dos 
dados ao longo dos anos de 2015, 2016 e 2017. 

Pelo terceiro 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. Seu objetivo 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. 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.
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PERCEPÇÕES SOBRE O CONSUMO CONSCIENTE 
NA VISÃO DOS BRASILEIROS

48% ACREDITAM QUE O CONSUMIDOR CONSCIENTE 
REFLETE SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DE UMA 
COMPRA ANTES DE CONCRETIZÁ-LA, EVITANDO 
PREJUÍZOS FINANCEIROS 

De partida, é importante ressaltar que existem diversas 
concepções sobre o que vem a ser consumo consciente, 
a maioria delas relacionadas aos hábitos de compra e, 
por sua vez, aos possíveis impactos das ações humanas 
sobre os recursos naturais, além do papel de empresas, 
governos e suas responsabilidades na preservação do 
meio ambiente e na promoção do desenvolvimento 
econômico e social de um país. 

No âmbito da presente pesquisa, entretanto, é 
observada uma abordagem específica e sistêmica, 
englobando dimensões relacionadas ao meio 
ambiente, às questões sociais e ao uso dos recursos 
financeiros no dia a dia. Assim, o consumo consciente 
é aqui entendido como:

O ato de considerar, durante o processo de compra de um produto, o equilíbrio entre sua satisfação pessoal, 
as possibilidades ambientais, os impactos de longo prazo e os efeitos sociais e financeiros de sua decisão. 1

1 Ministério do Meio Ambiente e Akatu
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Os resultados da pesquisa indicam que a maior parte 
dos brasileiros já entende que seus comportamentos 
de compra produzem efeitos variados, embora ainda 
predomine uma visão, até certo ponto, individualista: 
47,9% acreditam que o consumidor consciente reflete 
sobre as consequências de uma compra antes de 
concretizá-la, evitando prejuízos financeiros. 

Outros 28,1% pensam tratar-se daquelas pessoas que 
evitam principalmente o desperdício e as compras 
desnecessárias, sobretudo os que pertencem à Classe 
A/B (37,2%), enquanto 11,5% preferem dizer que 
são as atitudes focadas em economizar dinheiro 
(aumentando para 13,6% na Classe C/D/E). Somente 
9,8% da amostra acham que as atitudes de consumo 
consciente traduzem o objetivo de economizar 
pensando no meio ambiente (aumentando para 14,7% 
entre os mais jovens). 

Ao mesmo tempo, nove em cada dez entrevistados 
consideram que a adoção de hábitos e práticas 
de consumo consciente seja importante ou muito 
importante (92,2%), sendo que a nota média dada 
para a importância do tema, em uma escala de um a 
dez, foi de 8,7. 

92% 
CONSIDERAM QUE A ADOÇÃO DE 

HÁBITOS E PRÁTICAS DE CONSUMO 
CONSCIENTE SEJA IMPORTANTE 

OU MUITO IMPORTANTE

É interessante notar que as opiniões dos entrevistados 
nem sempre correspondem, integralmente, às atitudes 
tomadas por eles mesmos em relação ao consumo 
sustentável: a nota média atribuída à autopercepção 
de ser um consumidor consciente é 7,6 – em uma 
escala de um a dez.

Ao refletirem sobre as principais vantagens de praticar 
ações sustentáveis, um em cada quatro respondentes 

menciona a satisfação por saber que está fazendo algo 
positivo para o futuro das próximas gerações (25,1%), 
ao passo em que 22,6% falam em economizar e fazer 
o dinheiro render mais (com queda de 14,5 p.p em 
relação a 2016 e aumentando para 29,9% entre os mais 
jovens). Outros 21,0% preferem a sensação de dever 
cumprido e de estar fazendo o que é correto. 
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ESQUECIMENTO, FALTA DE INFORMAÇÃO E DE 
TEMPO SÃO MOTIVOS QUE MAIS IMPEDEM A 
ECONOMIA DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE E ALIMENTOS

É positivo constatar que a maioria dos brasileiros já 
compreende a relevância das ações de consumo para 
o bem estar da sociedade, mas isso, por si só, não é 
suficiente para indicar mudanças significativas. Por 
isso a pesquisa procurou saber quais são, de fato, 
os mecanismos que influenciam diretamente no 
comportamento das pessoas, seja estimulando ou, ao 
contrário, impedindo a adoção de práticas sustentáveis 
na vida cotidiana. 

Desse modo, percebe-se que o principal motivo para 
utilizar recursos como água e energia elétrica de forma 
econômica é dar exemplo a filhos, família, amigos ou 
vizinhos de forma a influenciar a atitude dos mesmos 
(24,3%, com aumento de 13,8 p.p em relação a 2016), 
enquanto 22,6% alegam não querer desperdiçar um 
bem finito (com queda de 12,9 p.p em relação a 2016 
e aumentando para 27,1% entre as mulheres) e 19,1% 
mencionam a sensação de dever cumprido e de estar 
fazendo o que é correto (com aumento de 6,2 p.p em 
relação a 2016). 

FATORES MOTIVADORES E IMPEDITIVOS DO 
CONSUMO CONSCIENTE 
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A mesma pergunta foi feita em relação ao desperdício 
ou da compra desnecessária de alimentos e produtos. 
Neste caso, 39,0% garantem que a principal razão para 
evitar essa situação é ser contra o desperdício de 
alimentos por princípio (39,0%, com queda de 16,9 p.p 
em relação a 2016), seguida daqueles que desejam dar 

exemplo a filhos, família, amigos ou vizinhos de forma 
a influenciar a atitude dos mesmos (18,1%, com alta 
de 9,3 p.p em relação a 2016) e dos que pretendem 
economizar nas compras e com isto ter sobras de 
dinheiro no orçamento (15,1%, aumentando para 
20,4% entre os mais jovens).

Vale destacar a influência das normas sociais no 
comportamento das pessoas, em geral, pois a pesquisa 
sugere que o exemplo é um fator de estímulo às boas 
práticas, ajudando a disseminar valores que podem 
beneficiar o coletivo. Além disso, a pesquisa mostra 
que a maior parte dos respondentes se sente bem 
ao notar comportamentos sustentáveis nos outros 
ao seu redor, se sentindo mais motivado a fazer sua 
parte: quando veem pessoas economizando recursos e 
adotando atitudes favoráveis ao meio ambiente, 61,6% 
“ficam felizes, pois elas estão fazendo a parte delas 
enquanto eu faço a minha” – sobretudo as mulheres 
(66,6%) e os pertencentes à Classe A/B (72,8%). Além 
desses, 19,6% garantem que se sentem estimulados a 
fazer a mesma coisa, afinal precisam seguir as boas 
atitudes (aumentando para 21,6% na Classe C/D/E). 

O contrário, por sua vez, também é verdadeiro, 
mostrando que as más atitudes tomadas por terceiros 
levam muitos entrevistados a se sentirem afetados: 
69,7% se julgam prejudicados, sendo que 47,2% 
continuam fazendo sua parte e 22,5% permitem-se 
gastar um pouco mais em água, energia e demais 
produtos de vez em quando. Outros 26,7% garantem 
não ligar, o importante é fazer sua parte. 

A desinformação e a falta de atenção sugerem que 
nem sempre as atitudes conscientes são tratadas 
como prioridade no dia a dia dos consumidores. Assim, 
32,8% admitem que o principal fator a impedir o uso 
econômico de água, luz, telefone e alimentos é ser 
distraído e esquecer-se (32,8%, aumentando para 
40,1% entre os mais jovens), além de não saber muito 
bem o que é preciso fazer (22,3%) e da falta de tempo 
(21,3%). 

DAR EXEMPLO A FILHOS, 
FAMÍLIA, AMIGOS OU 

VIZINHOS DE FORMA A 
INFLUENCIAR A ATITUDE 

DOS MESMOS ESTÁ 
ENTRE AS PRINCIPAIS 

MOTIVAÇÕES PARA 
UTILIZAÇÃO CONSCIENTE 
DA ÁGUA, LUZ E EVITAR 

O DESPERDÍCIO
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ICC MOSTRA QUE A MAIORIA DOS CONSUMIDORES 
BRASILEIROS PERMANECE EM FASE DE TRANSIÇÃO 

Desenvolvido pelo SPC Brasil e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes lojistas – CNDL – o Indicador 
Anual de Consumo Consciente (ICC) acompanha 
as mudanças nos hábitos de compra e outras ações 
cotidianas dos brasileiros, ao longo do tempo. A ideia 
é compreender se estamos, ou não, caminhando em 
direção a uma sociedade capaz de promover e estimular 
práticas de consumo mais sustentáveis e equilibradas 
nas esferas financeira, ambiental e social.

O Indicador de Consumo Consciente (ICC) é composto 
pelos comportamentos considerados adequados, 
mediante o conceito adotado neste estudo. A escala 
varia de 0% a 100%, sendo que quanto maior o índice, 
maior o nível de consumo consciente dos brasileiros.

Para chegar-se ao resultado são aplicadas perguntas 
relativas aos hábitos, atitudes e comportamentos que 
fazem parte da rotina dos brasileiros; em seguida, 
é calculado o ICC. Estas questões permearam as três 
grandes dimensões que compõem o conceito de 
consumo consciente. Para cada dimensão foi calculado 
o percentual de atitudes conscientes praticadas 
pelos entrevistados, no intuito de estabelecer três 
sub-indicadores: ambiental, financeiro e social. Em 
seguida, calculou-se o ICC como sendo a média dos 
três sub-indicadores:

CONSUMO CONCIENTE: INDICADORES 
E SUB-INDICADORES 
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Sub-indicador de práticas de engajamento social: analisa a disposição do consumidor 
para pensar coletivamente, medindo as consequências de suas ações na sociedade, bem 
como a capacidade para incentivar os outros a também consumir de maneira responsável.

3

Sub-indicador de práticas ambientais: investiga a disposição do consumidor para 
minimizar o impacto do consumo e agir de modo a não causar danos ao meio ambiente, 
utilizando de forma racional os recursos disponíveis. 

2

Sub-indicador de práticas financeiras: observa a habilidade do entrevistado para lidar 
com os apelos do consumismo e a capacidade de gerenciar as próprias finanças sem fazer 
dívidas ou comprometer o orçamento. 

1

INDICADOR DE CONSUMO CONSCIENTE

PRÁTICAS 
AMBIENTAIS

Uso 
da Água 

Uso de Energia 
Elétrica 

Outras 
Questões 

Uso do 
Dinheiro 

Telefonia 
Celular 

PRÁTICAS 
FINANCEIRAS

ENGAJAMENTO 
SOCIAL
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Em 2017, a pesquisa indica que o ICC é de 72,1%, 
mantendo-se estável em termos estatísticos em relação 
ao ano passado (72,7%). O resultado significa que o 
brasileiro permanece na condição de consumidor 
ainda em transição. 

Nenhum dos três sub-indicadores analisados 
ultrapassa 80%, embora todos eles demonstrem 
percentuais acima de 70%, com destaque para as 
práticas ambientais (74,0%).

80% 

60% 

100% 

0% 

Consumidor
consciente

Consumidor
em transição

Consumidor
nada ou pouco

consciente

Frequência acima de 80% de atitudes 
e comportamentos adequados.

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

Frequência abaixo de 60% de atitudes 
e comportamentos adequados.

Adicionalmente, foi calculado o Indicador de 
Consciência para cada entrevistado, o que permitiu a 
segmentação dos consumidores em três categorias, de 

acordo com intensidade da prática de comportamentos 
considerados adequados: 

PRÁTICAS AMBIENTAIS PRÁTICAS FINANCEIRAS ENGAJAMENTO SOCIAL

71,7% 
(2015)

72,5% 
(2016)

74,0% 
(2017)

68,0% 
(2015)

73,8% 
(2016)

70,4% 
(2017)

68,1% 
(2015)

70,6% 
(2016)

72,0% 
(2017)

69,3% 
(2015)

72,7% 
(2016)

72,1% 
(2017)

INDICADOR DE CONSUMO CONSCIENTE
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Também é importante observar que menos de três em 
cada dez entrevistados correspondem, atualmente, 
aos chamados consumidores conscientes (28,1%). 

Completando o quadro obtido no estudo, 56,1% estão 
na etapa de transição e 15,8% podem ser considerados 
pouco ou nada conscientes. 

51% 
48% 56% 

27% 20% 16% 

22% 
32% 28% 

2015 2016 2017

Consumidor nada ou pouco consciente Consumidor em Transição Consumidor Consciente 

COMO OS CONSUMIDORES ESTÃO DISTRIBUÍDOS EM 2017?
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AVALIAR O ORÇAMENTO ANTES DE COMPRAR E 
DEIXAR DE COMPRAR ITENS NOVOS ENQUANTO 
PUDER USAR OU CONSERTAR OUTROS SÃO AS 
ATITUDES MAIS COMUNS

Da perspectiva individual, a dimensão financeira do 
consumo consciente é aquela que, em tese, mais 
facilmente pode ser assimilada e compreendida 
pelas pessoas, uma vez que os efeitos do consumo 
excessivo se fazem sentir diretamente no bolso de cada 
um. Compras desnecessárias, por exemplo, podem 
impactar o orçamento e prejudicar a vida financeira no 
dia a dia.

A pesquisa mostra que o sub-indicador de práticas 
financeiras está em 70,4%,. Tendo em vista os 
comportamentos investigados, os mais adotados dizem 
respeito às habilidades dos entrevistados para lidar 
com os apelos do consumismo, bem como à capacidade 
de gerenciar as próprias finanças sem fazer dívidas ou 
comprometer o orçamento. 

91,8% geralmente compram um produto, apenas 
quando avaliam antes se podem pagar por ele sem 
prejudicar o orçamento, enquanto 87,8% deixam de 
comprar novos produtos enquanto tem outros que 
podem ser utilizados ou consertados (aumentando 
para 90,9% entre as mulheres) e 87,3% sempre 
pesquisam preço de tudo, mesmo quando compram 
itens baratos.

Do mesmo modo, evitar o exagero na conta de telefone 
e conter os impulsos de consumo também são medidas 
que estão no radar dos consumidores ouvidos: 86,1% 
dizem controlar o valor da conta do telefone mês a 
mês visando a economia, ao passo em que 85,8%, 
geralmente, quando sentem vontade de comprar 
um produto perguntam a si mesmos se realmente 
precisam e, se não, preferem deixar de comprar. 

SUB-INDICADOR DE PRÁTICAS FINANCEIRAS
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Em contrapartida, dentre os hábitos menos comuns 
estão os de não arrepender-se por ter adquirido coisas 
das quais não precisava (19,1%), comprar produtos 
que duram mais ou que podem ser consertados, ainda 
que sejam mais caros, ao invés de comprar produtos 
baratos que possam trocar quando quiserem (46,7%, 

aumentando para 61,7% na Classe A/B), ter chip de 
mais de uma operadora de telefone celular para 
aproveitar diferentes promoções (54,0%) e alugar 
ou pegar emprestadas coisas que usam com pouca 
frequência em vez de comprá-las (56,1%).

PRÁTICAS FINANCEIRAS – SÍNTESE 2017

RESPOSTAS – RU – POR ITEM (% DE SIM)
GERAL

2015 2016 2017
Geralmente compro um produto quando avalio antes se posso pagar por ele sem 
prejudicar meu orçamento 84% 90% 92%
Deixa de comprar novos produtos enquanto tem outros que podem ser utilizados 
ou consertados 81% 86% 88%

Eu sempre pesquiso preço de tudo, mesmo quando compro itens baratos 81% 87% 87%

Controla o valor da conta do telefone mês a mês visando a economia 80% 85% 86%
Geralmente quando sinto vontade de comprar um produto pergunto a mim mesmo 
se realmente preciso e, se não, prefiro não comprar 75% 83% 86%

Eu não ligo para marcas, o importante é a qualidade do produto 84% 87% 86%
Fala apenas o necessário ao telefone celular, as conversas prefere deixar para os 
encontros pessoais 79% 83% 86%
Sempre planeja as compras do dia-a-dia, como supermercados, feiras e pequenas 
compras  que faço 75% 81% 85%
Para economizar, faço em casa muitos serviços que poderiam ser contratados fora, 
como manicure, pet shop, cinema, lanches

Não aplicado 
em 2017

Não aplicado 
em 2017 83%

Ao ver colegas ou amigos com coisas novas ou que estão na moda, não fico com tanta 
vontade a ponto de comprar 88% 88% 78%

Sempre peço descontos em minhas compras 79% 79% 77%

Procura consumir frutas e verduras da época, pois são mais baratas 63% 71% 76%

Não tem como lazer preferido fazer compras* 79% 84% 74%
Não recorre com frequência ao cheque especial ou ao limite do cartão para conseguir 
fechar as contas do mês* 77% 85% 72%

Evito fazer compras parceladas para não comprometer meu rendimento mensal 68% 67% 71%

Sempre planeja a compra de produtos mais caros 62% 67% 69%

Na maioria das vezes vou aos lugares a pé ou de bicicleta para economizar com transporte Não aplicado 
em 2017

Não aplicado 
em 2017 67%

Não costuma gastar mais do que o previsto em promoções por medo de se arrepender 
por não ter comprado o que queria* 71% 81% 64%
Não costuma gastar mais do que o previsto em promoções por medo de perder 
a oportunidade de um preço menor* 62% 75% 64%
Prefere alugar ou pegar emprestadas coisas que usa com pouca frequência em vez 
de comprá-las 41% 43% 56%
Tem chip de mais de uma operadora de telefone celular para aproveitar diferentes 
promoções 52% 50% 54%
Prefiro comprar produtos que duram mais ou que podem ser consertados, ainda que 
sejam mais caros, do que comprar produtos baratos que posso trocar quando quiser* 53% 58% 47%

Não me arrependi por ter comprado coisas que não precisava muito* 18% 21% 19%

* As frases foram invertidas pra manter o padrão – sim como resposta adequada
** Essa questão não é utilizada para a construção do indicador
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83%
COSTUMAM UTILIZAR 

APLICATIVOS NO DIA A DIA COM 
O OBJETIVO DE ECONOMIZAR

“A palavra ‘consciente’ é interessante, pois remete a 
todas as coisas que fazemos de forma racional. Levando 
em conta apenas o aspecto financeiro do consumo, é 
racional toda compra que seja planejada, atendendo à 
necessidade do consumidor alimentar-se, vestir-se e ter 
diversão, e que esteja em conformidade com a renda 
e o padrão de vida. O ponto é que muitas vezes estas 
necessidades tornam-se desejos quando direcionadas a 
objetos específicos que possam satisfazê-los. Em nossa 
sociedade, somos continuamente influenciados por 
diversos fatores sociais e culturais que ativam nossos 
desejos, muitas vezes salientados pelo marketing. É por 
isso que vemos tantos consumidores preocupados em 
ter sempre o smartphone mais moderno, trocando de 
aparelho constantemente, ou em usar roupas ditadas 
por tendências efêmeras da moda – só pra citar dois 
exemplos mais comuns. As pessoas confundem objetos 
de consumo com a própria identidade, por isso têm 
dificuldade em discernir e adotar um comportamento 
mais comedido” – argumenta a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti. 

Por outro lado, se é verdade que a natureza dos 
avanços tecnológicos pode induzir ao exagero e ao 

consumismo, também oferece oportunidades para 
informar-se e adotar práticas colaborativas: o estudo 
indica que 82,6% da amostra costumam utilizar 
aplicativos no dia a dia com o objetivo de economizar, 
sendo que os mais mencionados são aqueles que 
servem para ligar para parentes e amigos, ao invés de 
usar o telefone (52,4%), assistir a filmes no Netflix ou 
similares ao invés de ir ao cinema (40,0%) e vender 
produtos novos ou usados em sites de compra e venda 
(39,1%). Por outro lado, 17,4% afirmam não fazer uso 
de ferramentas como essas no intuito de economizar.

COSTUMA UTILIZAR APLICATIVOS NO DIA-A-DIA COM O OBJETIVO 
DE ECONOMIZAR DINHEIRO

SIM – TOTAL 83%

Sim, para ligar para parentes e amigos por aplicativos (ao invés de usar o telefone) 52%

Sim, para assistir filmes no Netflix ou aplicativos similares (ao invés de ir ao cinema) 40%

Sim, para vender produtos novos ou usados em sites como Mercadolivre, OLX, etc 39%

Sim, para baixar músicas online (ao invés de comprar CDs/DVDs) 37%

Sim, uso transporte coletivo, caronas ou aplicativos de transporte privado (ao invés de um carro) 35%

Sim, para baixar revistas, jornais e ebooks online (ao invés de comprar os produtos em papel) 24%

Sim, para fazer cursos (línguas, faculdade, culinária etc) pela internet (ao invés de presencial) 22%

NÃO 17%
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NOVE EM CADA DEZ CONSUMIDORES CONTROLAM 
O VALOR DAS CONTAS MENSAIS DE ÁGUA E LUZ 
PARA ECONOMIZAR

A disposição do consumidor para minimizar o impacto 
do consumo e agir de modo a não causar danos ao meio 
ambiente, utilizando de forma racional os recursos 
disponíveis, compõe o sub-indicador de práticas 
sustentáveis, que em 2017 foi calculado em 74,0% 
- melhor resultado dentre os três sub-indicadores 
analisados na pesquisa.

De forma geral, percebe-se que o brasileiro já 
incorporou uma série de bons hábitos ao seu cotidiano, 
capazes de contribuir para a economia de água. 

Dentre eles estão fechar a torneira enquanto escova 
os dentes (93,6%), controlar o valor da conta mês a 
mês, visando à economia (87,9%), ensaboar a louça 
com a torneira fechada (87,5%) e não lavar a casa/
calçada com mangueira (81,9%, com queda de 4,2 p.p 
em relação a 2016). Em contrapartida, os hábitos de 
consumo racional menos praticados estão relacionadas 
a deixar de lavar o carro com mangueira ou em lava-
jatos (64,9%) e ligar a máquina de lavar na capacidade 
máxima (42,8%). 

SUB-INDICADOR DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 
– MEIO AMBIENTE
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SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE – 
CONSUMO RACIONAL DE ÁGUA 2017 POR ABERTURAS

Comprovando a importância do uso racional da água, 
a Organização das nações Unidas incluiu o tema entre 
os objetivos de desenvolvimento sustentável que 
deverão ser alcançados por todos os países do mundo 
até 2030, justificando que até o momento dois bilhões 
e meio de pessoas ainda não têm acesso a serviços 
de saneamento básico. Da mesma forma, o consumo, 
como um todo, também está na pauta da ONU1. A 
entidade diz que é preciso, urgentemente, assegurar 
padrões de produção e consumo sustentáveis, uma vez 
que, no ritmo atual, até o ano 2050 serão necessários 
três planetas para dar conta dos recursos naturais que 
serão exigidos pelo estilo de vida das pessoas.

Considerando o uso da luz elétrica, é importante 
lembrar que a matriz energética brasileira depende, 
em grande parte, das usinas hidrelétricas, responsáveis 
pela produção de 67,9% da eletricidade no país em 
2017, segundo estimativa do Ministério de Minas e 
Energia2. Apesar de tratar-se de fonte relativamente 
limpa e renovável, este é também um recurso 
sujeito às variações do regime de chuvas, todos os 
anos. Quando os períodos de seca coincidem com 
o aumento do consumo, cresce o risco de alterações 
ou comprometimento do sistema, seja encarecendo o 
valor da conta para o usuário, seja pela possível escassez 
frente à demanda elevada, com consequências sociais 
e econômicas que podem ser drásticas. 

2 https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
3 http://www.mme.gov.br/web/guest/pagina-inicial/outras-noticas/-/asset_publisher/32hLrOzMKwWb/content/renovaveis-devemmanter-
participacao-de-43-na-matriz-energetica-em-2017

RESPOSTAS – RU – POR ITEM (% DE SIM) 2015 2016 2017

Fecha a torneira enquanto escova os dentes 90% 94% 94%

Controla o valor da conta do mês a  mês, visando economizar 81% 88% 88%

Ensaboa a louça com a torneira da pia fechada 79% 89% 87%

Não lava a casa ou a calçada com mangueira* 88% 87% 82%

Não acha um exagero pessoas que acreditam que a água vai acabar* 79% 87% 79%

Fecha a torneira do chuveiro enquanto ensaboa o corpo no banho 68% 61% 68%

Não lava o carro com mangueira ou em lava-jatos* 71% 67% 65%

Liga a máquina de lavar com a capacidade máxima* 38% 43% 43%

* As frases foram invertidas pra manter o padrão – sim como resposta adequada
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SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE – CONSUMO 
RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 2017 POR ABERTURAS

RESPOSTAS – RU – POR ITEM (% DE SIM) 2015 2016 2017

Apaga as luzes de ambientes que não estão sendo utilizados 97% 96% 94%

Controla o valor da conta de luz mês a mês visando economizar 84% 89% 89%

A maioria das lâmpadas da residência são fluorescentes 91% 88% 84%

Em sua casa as roupas são passadas apenas quando há um volume grande de peças 79% 80% 80%

Verifica a quantidade de energia que um eletroeletrônico ou eletrodoméstico gasta 
antes de comprá-lo 65% 75% 73%

Os moradores da sua casa preferem assistir televisão juntos para economizar 
energia 61% 60% 65%

Tira da tomada TV, DVD, computador e demais aparelhos elétricos quando não 
estão sendo usados 52% 55% 60%

É fundamental, portanto, que as pessoas reflitam sobre 
o uso que fazem da energia elétrica em suas casas. No 
que se refere ao consumidor brasileiro, a pesquisa 
mostra que as ações conscientes mais praticadas são 
apagar as luzes de ambientes que não estão sendo 
utilizados (94,4%), controlar o valor da conta de luz 
mês a mês visando economizar (89,0%) e optar por 

lâmpadas fluorescentes na residência, em sua maioria 
(84,3%). Ao mesmo tempo, a adoção é bem menos 
significativa no caso de atitudes como tirar da tomada 
TV, DVD, computador e demais aparelhos elétricos 
quando não estão sendo usados (60,1%) ou assistir à 
TV na companhia de outros moradores da casa para 
economizar energia (65,3%). 

17



SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE – CUIDADOS 
COM O MEIO AMBIENTE 2017 POR ABERTURAS*

RESPOSTAS – RU – POR ITEM (% DE SIM) 2015 2016 2017

Antes de jogar fora um produto que não quero mais, procuro doar ou mesmo 
trocar com alguém 83% 87% 87,6%

Evita imprimir papéis para evitar gastos e porque é melhor para o meio ambiente 78% 76% 76%

No meu tempo livre, prefiro ir a uma praça, parque ou fazer atividades ao ar livre 
do que fazer compras 69% 69% 73%

Sempre dou preferência a produtos cujas embalagens são recicláveis 64% 65% 72%

Consumo somente frutas e verduras da época, pois são mais saudáveis para mim e 
para o meio ambiente, já que exigem um menor uso de agrotóxicos e fertilizantes 61% 64% 72%

Não usa o carro para ir a qualquer lugar* 76% 76% 70%

Sempre separa o lixo para reciclagem 53% 57% 64%

Analisa e leva em consideração na compra se as empresas produtoras adotam 
práticas prejudiciais ao meio ambiente 51% 54% 59%

Só vale a pena abastecer o carro com álcool em vez de gasolina 41% 33% 36%

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

Finalmente, o terceiro pilar do sub-indicador de 
práticas sustentáveis refere-se aos cuidados com o 
meio ambiente. Aqui os hábitos analisados estão quase 
sempre relacionados à disposição do consumidor para 
avaliar o impacto que ações individuais podem produzir 
na coletividade, tanto no curto prazo quanto no futuro. 

Neste caso, os resultados indicam que os hábitos mais 
comuns são procurar alguém para doar ou trocar um 
produto que não querem mais, antes de jogar fora 
(87,6%, aumentando para 91,3% entre as mulheres 

e 94,6% na Classe A/B), evitar imprimir papéis para 
diminuir gastos e porque é melhor para o meio 
ambiente (76,2%) e, no tempo livre, dar preferência 
a uma praça, parque ou fazer atividades ao ar livre, 
ao invés de fazer compras (73,1%). Já entre as ações 
menos adotadas estão: acreditar que só vale a pena 
abastecer o carro com álcool em vez de gasolina 
(36,0%) e analisar e levar em consideração na compra 
se as empresas adotam práticas prejudiciais ao meio 
ambiente (58,9%).
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SOMENTE QUATRO EM CADA DEZ CONSUMIDORES 
GARANTEM NÃO COMPRAR PRODUTOS FALSIFICADOS, 
MESMO O PREÇO SENDO MUITO ATRATIVO

O último dos sub-indicadores analisados na pesquisa 
– Engajamento Social - atingiu 72,0% em 2017, sem 
alteração significativa na comparação com 2016 
(70,6%). Ele se presta a investigar a disposição do 
consumidor para pensar coletivamente, medindo as 
consequências de suas ações na sociedade, bem como 
a capacidade para incentivar os outros a também 
consumirem de maneira responsável. Aqui, a palavra 
‘engajamento’ deve ser entendida como a motivação 
que leva as pessoas a agirem para o bem comum, 
responsabilizando-se por suas ações em diversos 
contextos. 

Neste caso, as práticas mais mencionadas são incentivar 
as pessoas de casa a economizarem água e luz (90,3%); 
dar preferência a passar o tempo livre com família ou 
amigos, ao invés de ir a shoppings ou fazer compras 
(85,6%); acreditar que a propaganda deveria ser mais 
controlada, pois tem o poder de influenciar o consumo 
das pessoas (80,7%, aumentando para 89,6% entre os 
mais velhos). Já os comportamentos menos adotados 
são os de não comprar produtos falsificados, mesmo 
o preço sendo muito atrativo (44,0%) e nunca comprar 
produtos que não sejam originais para não financiar o 
crime organizado (60,0%, aumentando para 72,0% na 
Classe A/B). 

SUB-INDICADOR DE PRÁTICAS PARA O 
ENGAJAMENTO SOCIAL 
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Para o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Júnior, 
o brasileiro ainda precisa informar-se melhor sobre o 
mercado de falsificados: “Tem-se discutido tanto a 
ética na sociedade e na política do Brasil, nos últimos 
tempos, mas muita gente não considera isto na hora 
de comprar – o que não deixa de ser uma ironia, pois 
itens falsificados estão relacionados a toda uma cadeia 
de trabalho irregular, antiética, ilegal e prejudicial a 
várias pessoas. Em inúmeros países há denúncias de 

trabalho escravo ou de trabalhadores em condições 
sub-humanas envolvidos na produção de falsificados. 
Aqueles que atuam neste ramo não pagam impostos 
e não respondem a nenhuma autoridade trabalhista 
ou de saúde, colocando em risco a vida dos clientes, 
que não podem saber a origem dos materiais utilizados 
na fabricação de eletrônicos, brinquedos, roupas ou 
outros itens”. 

ENGAJAMENTO E RESPONSABILIDADE SOCIAL 2017 
POR ABERTURAS*

RESPOSTAS – RU – POR ITEM (% DE SIM) 2015 2016 2017

Incentivo as pessoas da minha casa a economizarem água e luz 89% 91% 90%

Prefiro passar o tempo livre com família ou amigos do que passear em shoppings 
ou fazer compras 86% 86% 86%

A propaganda deveria ser mais controlada, pois tem o poder de influenciar o 
consumo das pessoas 75% 77% 81%

Incentivo as pessoas da minha casa a pechincharem nas compras 68% 76% 80%

Aconselho outras pessoas a pensar se elas realmente precisam daquilo que vão 
comprar ou se é apenas um desejo passageiro. 72% 74% 77%

As pessoas com quem eu convivo costumam adotar práticas e hábitos conscientes, 
de economia de água, energia e de menor consumo e reaproveitamento dos 
produtos

Não 
aplicado 
este ano

Não 
aplicado 
este ano

77%

Geralmente transformo as roupas que não servem ou não gosto mais em outras 
peças para reutilizá-las 53% 60% 67%

Não costuma jogar alimentos fora, pois os consome dentro do prazo de validade* 60% 64% 62%

Nunca compra produtos que não sejam originais para não financiar o crime 
organizado 60% 59% 60%

Não compro produtos falsificados, mesmo o preço sendo muito atrativo* 51% 47% 44%

* Sexo, idade e classe social
* As frases foram invertidas pra manter o padrão – sim como resposta adequada
** Essa questão não é utilizada para a construção do indicador
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CONCLUSÕES

»» 47,9% acreditam que o consumidor consciente reflete sobre as consequências de uma compra antes de concretizá-
la, evitando prejuízos financeiros. Outros 28,1% pensam tratar-se daquelas pessoas que evitam principalmente o 
desperdício e as compras desnecessárias.

»» 92,2% consideram que a adoção de hábitos e práticas de consumo consciente seja importante ou muito 
importante, sendo que a nota média dada para a importância do tema, em uma escala de um a dez, foi de 8,7. 
A nota média atribuída à autopercepção de ser um consumidor consciente é 7,6 – em uma escala de um a dez.

»» Ao refletirem sobre as principais vantagens de praticar ações sustentáveis 25,1% mencionam a satisfação por 
saber que estão fazendo algo positivo para o futuro das próximas gerações, ao passo em que 22,6% falam em 
economizar e fazer o dinheiro render mais. Outros 21,0% preferem a sensação de dever cumprido e de estar 
fazendo o que é correto. 

PERCEPÇÕES SOBRE O CONSUMO CONSCIENTE 
NA VISÃO DOS BRASILEIROS
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»» 24,3% alegam que o principal motivo para utilizar recursos como água e energia elétrica de forma econômica é 
dar exemplo a filhos, família, amigos ou vizinhos de forma a influenciar a atitude dos mesmos, enquanto 22,6% 
não querem desperdiçar um bem finito e 19,1% mencionam a sensação de dever cumprido e de estar fazendo o 
que é correto. 

»» A mesma pergunta foi feita em relação ao desperdício e da compra desnecessária de alimentos e produtos. Neste 
caso, 39,0% garantem que a principal razão para evitar essa situação é ser contra o desperdício de alimentos por 
princípio, seguida daqueles que desejam dar exemplo a filhos, família, amigos ou vizinhos de forma a influenciar 
a atitude dos mesmos (18,1%) e dos que pretendem economizar nas compras e com isto ter sobras de dinheiro 
no orçamento (15,1%).

»» Quando veem pessoas economizando recursos de água, energia e evitando o consumo e dando prioridade 
ao reaproveitamento das coisas, 61,6% “ficam felizes, pois elas estão fazendo a parte delas enquanto eu faço 
a minha”. 19,6% garantem que se sentem estimulados a fazer a mesma coisa, afinal precisam seguir as boas 
atitudes. 

»» 69,7% se julgam prejudicados ao ver outras pessoas desperdiçando recursos de água e energia e comprando 
produtos sem preocupar com o meio ambiente, sendo que 47,2% continuam fazendo sua parte e 22,5% permitem-
se gastar um pouco mais em água, energia e demais produtos de vez em quando. Outros 26,7% garantem não 
ligar, o importante é fazer sua parte. 

»» 32,8% admitem que o principal fator a impedir o uso econômico de água, luz, telefone e alimentos é ser distraído 
e esquecer-se, além de não saber muito bem o que é preciso fazer (22,3%) e da falta de tempo (21,3%). 

FATORES MOTIVADORES E IMPEDITIVOS 
DO CONSUMO CONSCIENTE 
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»» Em 2017, a pesquisa indica que o ICC é de 72,1%, 
mantendo-se estável em termos estatísticos em 
relação ao ano passado (72,7%). O resultado 
significa que o brasileiro permanece na condição de 
consumidor ainda em transição.

»» 28,1% correspondem, atualmente, aos chamados 
consumidores conscientes. 56,1% estão na etapa de 
transição e 15,8% podem ser considerados pouco ou 
nada conscientes. 

CONSUMO CONCIENTE: 
INDICADORES E SUB-INDICADORES 

SUB-INDICADOR DE PRÁTICAS FINANCEIRAS

»» O sub-indicador de práticas financeiras está em 70,4%. 

»» 91,8% geralmente compram um produto apenas quando avaliam antes se podem pagar por ele sem prejudicar 
o orçamento, 87,8% deixam de comprar novos produtos enquanto tem outros que podem ser utilizados ou 
consertados e 87,3% sempre pesquisam preço de tudo, mesmo quando compram itens baratos.

»» 86,1% dizem controlar o valor da conta do telefone mês a mês visando a economia, ao passo em que 85,8%, 
geralmente, quando sentem vontade de comprar um produto perguntam a si mesmos se realmente precisam e, 
se não, preferem não comprar. 

»» Dentre os hábitos com menor percentual de adoção estão os de arrepender-se por ter adquirido coisas das quais 
não precisava (19,1%), comprar produtos que duram mais ou que podem ser consertados, ainda que sejam mais 
caros, ao invés de comprar produtos baratos que possam trocar quando quiserem (46,7%), ter chip de mais de 
uma operadora de telefone celular para aproveitar diferentes promoções (54,0%) e alugar ou pegar emprestadas 
coisas que usam com pouca frequência em vez de comprá-las (56,1%). 

»» 82,6% da amostra costumam utilizar aplicativos no dia a dia com o objetivo de economizar, sendo que os mais 
mencionados são aqueles que servem para ligar para parentes e amigos, ao invés de usar o telefone (52,4%), 
assistir a filmes no Netflix ou similares ao invés de ir ao cinema (40,0%) e vender produtos novos ou usados em 
sites de compra e venda (39,1%).
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»» O sub-indicador de práticas sustentáveis foi calculado em 74,0%.

»» O brasileiro já incorporou uma série de bons hábitos ao seu cotidiano, capazes de contribuir para a economia 
de água. Dentre eles estão fechar a torneira enquanto escova os dentes (93,6%), controlar o valor da conta 
mês a mês, visando à economia (87,9%), ensaboar a louça com a torneira fechada (87,5%) e não lavar a casa/
calçada com mangueira (81,9%). As práticas menos encontradas estão relacionadas a deixar de lavar o carro com 
mangueira ou em lava-jatos (64,9%) e ligar a máquina de lavar na capacidade máxima (42,8%). 

»» Uso da luz elétrica: as ações conscientes mais praticadas são apagar as luzes de ambientes que não estão 
sendo utilizados (94,4%), controlar o valor da conta de luz mês a mês visando economizar (89,0%) e optar por 
lâmpadas fluorescentes na residência, em sua maioria (84,3%). Ações menos adotadas: tirar da tomada TV, DVD, 
computador e demais aparelhos elétricos quando não estão sendo usados (60,1%); assistir à TV na companhia 
de outros moradores da casa para economizar energia (65,3%). 

»» Práticas relacionadas ao meio ambiente: os hábitos mais comuns são procurar alguém para doar ou trocar um 
produto que não querem mais, antes de jogar fora (87,6%), evitar imprimir papéis para diminuir gastos e porque é 
melhor para o meio ambiente (76,2%) e, no tempo livre, dar preferência a uma praça, parque ou fazer atividades 
ao ar livre, ao invés de fazer compras (73,1%). Entre as ações menos adotadas estão: acreditar que só vale a pena 
abastecer o carro com álcool em vez de gasolina (36,0%) e analisar e levar em consideração na compra se as 
empresas adotam práticas prejudiciais ao meio ambiente (58,9%).

SUB-INDICADOR DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS  
– MEIO AMBIENTE 

SUB-INDICADOR DE PRÁTICAS PARA 
O ENGAJAMENTO SOCIAL 

»» O sub-indicador atingiu 72,0% em 2017. 

»» As práticas mais mencionadas são incentivar as pessoas de 
casa a economizarem água e luz (90,3%); dar preferência 
a passar o tempo livre com família ou amigos, ao invés 
de ir a shoppings ou fazer compras (85,6%); acreditar que 
a propaganda deveria ser mais controlada, pois tem o 
poder de influenciar o consumo das pessoas (80,7%). 

»» Os comportamentos menos adotados são: não comprar 
produtos falsificados, mesmo o preço sendo muito 
atrativo (44,0%) e nunca comprar produtos que não sejam 
originais para não financiar o crime organizado (60,0%). 
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METODOLOGIA 

PÚBLICO-ALVO MÉTODO DE COLETA
TAMANHO AMOSTRAL 

DA PESQUISA
DATA DE COLETA 

DOS DADOS

Consumidores das 27 
capitais brasileiras, 

homens e mulheres, 
com idade igual ou 

maior a 18 anos, 
de todas as classes 

econômicas (excluindo 
analfabetos).

Pesquisa realizada 
via internet e pós-

ponderada por sexo, 
idade, estado, renda 

e escolaridade.

607 casos resultando em 
margem de erro no geral de 
4,0 p.p para um intervalo de 

confiança a 95%.

05 a 17 de maio 
de 2017.
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