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EMBORA 98% DOS BRASILEIROS ATRIBUAM
IMPORTÂNCIA EM ADOTAR UMA VIDA COM BOAS
PRÁTICAS E HÁBITOS DE CONSUMO, SOMENTE TRÊS
EM CADA DEZ SÃO CONSUMIDORES CONSCIENTES

Primeiro de agosto de 20181. Até este dia, já teremos

forma reativa, apenas quando há uma crise hídrica ou

consumido todos os recursos que a natureza é capaz

de abastecimento de energia elétrica? Bons hábitos de

de renovar no período de um ano completo – o que

consumo, como a reciclagem e o descarte adequado de

significa que, durante os cinco meses restantes, vamos

resíduos e lixo, continuam sendo exceções?

sobrecarregar a Terra e consumir aquilo que estaria
destinado às futuras gerações. Hoje, os seres humanos
utilizam os recursos do planeta num ritmo 1,7 vezes
maior do que a capacidade de regeneração e renovação
dos recursos naturais.

No caso dos brasileiros, a chave para compreender
a questão parece mesmo estar ligada ao aspecto
financeiro:

a

pesquisa

“Consumo

Consciente”,

conduzida pelo quarto ano consecutivo pelo SPC
Brasil em conjunto com a Confederação Nacional

Fazendo uma comparação simples, qualquer família que

de Dirigentes Lojistas (CNDL), indica que a maioria

se acostumasse a gastar 70% além de seu orçamento

dos

estaria em sérios problemas em pouco tempo. Então,

especificamente ao bolso. Assim, por exemplo,

por que as pessoas ainda não se conscientizaram

consumir de modo consciente seria principalmente

sobre a degradação do meio ambiente e a iminente

“evitar o desperdício de dinheiro”, refletindo sobre as

escassez de recursos que teremos de enfrentar num

consequências de uma compra antes de realizá-la. E na

futuro cada vez mais próximo? Por que economizar

verdade, é muito mais que isso.

entrevistados

ainda

relaciona

esse

tema

água e luz ainda são comportamentos adotados de
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https://www.overshootday.org/

2

A pesquisa investiga as diversas percepções e o

e níveis de práticas de consumo consciente pelo

entendimento dos consumidores a respeito das práticas

brasileiro, a partir de um indicador (ICC) constituído por

de consumo consciente, bem como as dificuldades de

comportamentos considerados adequados mediante

adoção dessas atitudes no dia a dia e a importância

questões e métricas adotadas no estudo.

dada ao assunto. São avaliados os conhecimentos

O objetivo deste indicador é acompanhar as mudanças

ambiental e social. Finalmente, a pesquisa apresenta

nos hábitos de compra e outras ações cotidianas

o perfil do consumidor brasileiro, conforme o grau

dos brasileiros ao longo do tempo, a fim de saber se

de responsabilidade demonstrado em suas atitudes,

estamos nos tornando uma sociedade mais capaz

resultando em três classificações: consumidores

de promover e estimular práticas de consumo

conscientes,

sustentáveis e equilibradas nas esferas financeira,

consumidores nada ou pouco conscientes.

consumidores

em

transição

e
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PERCEPÇÃO SOBRE O CONSUMO CONSCIENTE

VIÉS FINANCEIRO AINDA PREDOMINA:
56% ACREDITAM QUE O CONSUMIDOR CONSCIENTE
É AQUELE QUE REFLETE SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS
DE UMA COMPRA EVITANDO PREJUÍZO
Inúmeras concepções sobre o que vem a ser consumo

desenvolvimento econômico e social de um país. No

consciente são possíveis, a maioria relacionada aos

âmbito desta pesquisa, é observada uma abordagem

hábitos de compra e aos impactos das ações humanas

sistêmica, englobando três dimensões que estão

sobre os recursos naturais – ao lado do papel de

relacionadas ao meio ambiente, às questões sociais

empresas, governos e suas responsabilidades na

e ao uso dos recursos financeiros. Assim, o consumo

preservação do meio ambiente e na promoção do

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 decisão2.
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Ministério do Meio Ambiente e Akatu
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Como se vê, no ato de consumir há muito mais em

A despeito disso, mais da metade dos entrevistados

jogo do que apenas as questões econômicas. A

considera que as atitudes de consumo consciente têm

Organização das Nações Unidas, ao definir as metas de

a ver com refletir sobre as consequências de uma

desenvolvimento sustentável para o ano 2030 , lembra

compra antes de concretizá-la, evitando prejuízo

que será imprescindível alcançar padrões de produção

financeiro (55,9%, com alta de 8,0 p.p em relação a

e de consumo sustentáveis nos próximos anos, a fim

2017). Outros 30,8% pensam ser aquelas atitudes que

de minimizar os impactos negativos e já em curso da

evitam principalmente o desperdício e as compras

degradação ambiental em todos os níveis, representada

desnecessárias (aumentando para 48,1% entre os mais

por fenômenos tão amplos como a desertificação, a

velhos), enquanto 6,7% falam nas atitudes que tem

perda da biodiversidade, o empobrecimento dos solos,

como foco economizar dinheiro. Por sua vez, somente

as secas e a escassez de água doce.

5,4% dos respondentes entendem, que se trata da

3

atitude de economizar pensando no meio ambiente.

Ao mesmo tempo, independente do entendimento

(com aumento de 0,3 p.p em relação a 2017). Além

sobre o que vem a ser consumo consciente, parece

disso, a maior parte dos entrevistados atribui nota 10 à

haver quase um consenso a respeito de sua relevância:

mesma questão (54,5%).

praticamente a totalidade dos entrevistados considera
importante ou muito importante adotar uma vida
com práticas e hábitos de consumo mais consciente
pela economia de recursos, consumo reduzido e
maior reaproveitamento das coisas (98,5%).

Embora a maioria não compreenda corretamente o
consumo consciente, a percepção das pessoas ouvidas
sobre si mesmas é boa, e sugere estar desalinhada, como
mostrará a pesquisa, com seu real comportamento: em
uma escala da 1 a 10, em que 1 é “nada consciente” e

Em uma escala de 1 a 10, em que 1 corresponde a

10 corresponde a “muito consciente”, os consumidores

“nada importante” e 10 significa “muito importante”,

atribuíram a eles próprios a nota média de 7,64.

a nota média atribuída ao consumo consciente é 9,01
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Ao avaliarem as principais vantagens de praticar o

E o que pensam os brasileiros quanto aos riscos que

consumo consciente, 34,9% garantem que se trata da

o consumo inadequado dos recursos do planeta de

satisfação de saber que está fazendo algo positivo para

água e luz e as compras excessivas podem acarretar ao

o futuro das próximas gerações (com aumento de 9,8

meio ambiente? Nesse aspecto, as principais respostas

p. p. em relação a 2017), enquanto 23,8% mencionam

estão relacionadas com o excesso de poluição e a

a sensação de dever cumprido e de estar fazendo o

baixa qualidade do ar (57,9%, aumentando para 66,9%

que é correto e 19,0% falam em economizar e fazer o

entre os mais jovens), a possibilidade de faltar água

dinheiro render.

(46,8%, aumentando para 53,3% entre as mulheres)
e as mudanças climáticas (45,3%, aumentando para
53,9% na Classe A/B).

Entre os que acreditam que o consumo inadequado dos

diversas situações, transformar boas intenções em

recursos naturais trará problemas ao planeta, 55,9%

bons hábitos é uma tarefa árdua. Por isso, é importante

dos entrevistados consideram que todas as pessoas

destacar que há todo um contexto – mental, social,

serão atingidas (aumentando para 62,2% entre as

físico e situacional – relacionado ao consumo

mulheres), enquanto 25,3% acreditam que sejam as

consciente, e não basta simplesmente pedir às pessoas

pessoas de outras cidades do Brasil e 23,0% se sentem

para economizar água ou energia em momentos de

pessoalmente atingidos.

crise, por exemplo. Desenhar políticas de intervenção

De modo geral, o estudo indica que as pessoas veem
o consumo consciente como um fator que pode fazer
enorme diferença na qualidade de vida em nosso
planeta. Por que, então, nem sempre essa preocupação
se traduz em ações efetivas e adequadas? Para a
economista chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti,
esse fato está ligado a comportamentos habituais,
procrastinação e uma inércia à mudança: “Pesquisas
comportamentais sugerem que embora o ser humano
compreenda a importância de agir corretamente em

que incentivem a mudança de hábito por parte da
população pode levar a soluções práticas e econômicas
incluindo o uso de energia, água, transporte e
mobilidade, alimentação e destinação de resíduos. O
esforço da conscientização e busca de soluções para
a prática diária deve ser contínuo, partindo tanto de
organizações da sociedade civil quanto das empresas.
Ao lado disso, é fundamental que os governantes
priorizem políticas públicas efetivas, que favoreçam a
mudança de hábitos”.
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MOTIVAÇÕES PARA O CONSUMO CONSCIENTE

DISTRAÇÃO E NÃO VER RESULTADOS DIANTE
DAS MUDANÇAS DE ATITUDE SÃO OS PRINCIPAIS
IMPEDIMENTOS PARA ECONOMIZAR ÁGUA, LUZ,
TELEFONE E ALIMENTOS
Reutilizar sempre que possível, reciclar embalagens e

éticos e ambientais antes de se tornar cliente dela...

outros itens no dia a dia, usar racionalmente a energia

De fato, leva tempo e não é fácil adotar uma postura

elétrica e a água dentro de casa, reavaliar a necessidade

de consumo plenamente consciente, mas é preciso

de realizar certas compras, escolher produtos que

começar de algum lugar. Talvez um bom ponto de

não prejudiquem o equilíbrio ecológico do planeta,

partida seja pensar nos fatores capazes de estimular a

observar se uma empresa atende a parâmetros

adoção de práticas como essas.
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Quais seriam, então, os diversos meios de motivação

Quando se trata de consumir alimentos e outros

para o consumo consciente? No caso do uso econômico

produtos evitando o desperdício ou compras

da água e da energia elétrica, 35,1% acreditam que

desnecessárias, o maior estímulo vem de ser contra o

o principal motivador seja evitar o desperdício de

desperdício, por princípio (43,1%), seguido do desejo

um bem que pode acabar, ao passo em que 22,5%

de dar exemplo a filhos, família, amigos ou vizinhos

afirmam ser dar o exemplo aos filhos, família, amigos

de forma a influenciar a atitude dos mesmos (18,9%,

e vizinhos, influenciando suas atitudes; outros 16,3%,

aumentando para 23,0% entre os homens) e da

por sua vez, evocam a sensação de dever cumprido

sensação de dever cumprido e de estar fazendo o que

(aumentando para 25,5% entre os mais velhos e 23,7%

é correto (15,7%, aumentando para 22,4% na Classe

na Classe A/B).

A/B).

PRINCIPAIS MOTIVOS PARA USAR RECURSOS
COMO ÁGUA E LUZ DE FORMA ECONÔMICA

35%

22%

16%

Evitar o desperdício
de um bem que
pode acabar

Dar o exemplo aos
filhos, família, amigos e
vizinhos, influenciando
suas atitudes

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

PRINCIPAIS MOTIVOS PARA CONSUMIR ALIMENTOS
E OUTROS PRODUTOS EVITANDO DESPERDÍCIOS
OU COMPRAS DESNECESSÁRIAS

43%

19%

16%

Ser contra o desperdício
de alimentos, por
princípio

Dar o exemplo aos filhos,
família, amigos e vizinhos,
influenciando suas atitudes

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

Vale observar que a maioria dos entrevistados desaprova

assim, fazem sua parte (60,0%). Por outro lado, 21,4%

atitudes de consumo nocivas quando vê outras pessoas

não ligam, acreditando que o importante é fazer sua

desperdiçando água, energia e comprando produtos

parte, enquanto 17,1% se sentem prejudicados, pois

sem se preocupar com o meio ambiente: seis em cada

se só eles fizerem sua parte e os demais não, nada vai

dez se sentem prejudicados, pois se só eles fizerem

mudar e eu ainda vão usufruir menos desses recursos;

sua parte e os demais não, nada vai mudar e ainda

por isso se permitem gastar um pouco mais em água,

vão usufruir menos desses recursos; mas mesmo

energia e demais produtos de vez em quando.
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O contrário também é verdadeiro, ou seja, atitudes

que a pessoa perceba. Ao mesmo tempo, os benefícios

corretas em relação ao consumo parecem deixar

potenciais são menos tangíveis, difíceis de serem

impressões positivas e inspiradoras nos entrevistados:

percebidos e avaliados na prática. Diante disso, muitos

ao verem outras pessoas economizando água e

indivíduos não praticam o consumo consciente em seu

energia, evitando o consumo e dando prioridade ao

dia a dia.

reaproveitamento das coisas, 64,0% “ficam felizes, pois
elas estão fazendo a parte delas tanto quanto estão
fazendo a deles”. Outros 24,5% se sentem estimulados
a fazer a mesma coisa, afinal, precisam seguir as boas
atitudes, enquanto 6,8% ficam constrangidos, pois
elas estão fazendo a parte delas e o respondente não
está fazendo a dele como deveria.

Assim, por exemplo, tendo em vista os fatores que
impedem a adoção de atitudes para economizar no
uso de água, luz, telefone e alimentos, as principais
respostas são o fato de ser distraído e esquecer
(33,0%, aumentando para 43,6% entre os mais jovens
e 35,7% na Classe C/D/E), ficar desmotivado, não ver
resultados diante das mudanças de atitude (21,9%)

A pesquisa sugere ainda que o principal obstáculo à

e a falta de tempo (20,5%, aumentando para 23,3%

adoção de atitudes de consumo consciente tem a ver

entre as mulheres).

com maus hábitos que vão se tornando rotineiros sem

FATORES QUE IMPEDEM A ADOÇÃO DE ATITUDES PARA ECONOMIZAR
NO USO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE E ALIMENTOS
33%

Sou distraído e me esqueço
Fico desmotivado, não vejo resultados
diante das minhas mudanças de atitude

22%

Falta de tempo

20%

Não sei muito bem o que preciso fazer

19%

Não acho que a minha atitude possa fazer
diferença frente ao tamanho dos problemas

13%

Não acho que gere grandes economias no meu orçamento

13%

Não vejo ninguém fazendo, não acho que
seja justo apenas eu tomar estas atitudes

12%

Tenho preguiça

Acho tudo isso muito chato, prefiro não me envolver

Não sei ou prefiro não responder

7%
3%
25%
9

Finalmente, considerando as principais dificuldades

os danos causados pelas ações humanas sobre os

para a prática de consumo consciente, de forma geral,

recursos vitais do planeta, mas o desafio é exatamente

estão: engajar vizinhos (50,8%), separar o lixo para

esse: fazer cada indivíduo entender que pequenas

reciclagem (48,5%, diminuindo para 34,3% entre os

atitudes contam muito e têm consequências positivas

mais velhos) e comprar produtos com embalagem de

reais. Como mostra a pesquisa, mesmo sabendo da

refil ou a granel (34,3%).

importância do consumo consciente, muitas pessoas

Seria fácil concluir que a saída é abandonar uma
série de comportamentos cotidianos e adotar,
imediatamente, outros que possam ajudar a minimizar

ignoram tais práticas por acharem que seu esforço não
vale à pena, ou por não conseguirem ver diferença
real quando agem em favor do meio ambiente e da
sociedade.

A energia elétrica ilustra bem essa situação: ao ver o

a importância da influência do exemplo: quando

demonstrativo da conta e constatar que seu consumo

pessoas veem que outras de seu grupo social se

mensal aumentou, o único impacto sentido pelo

importam com o que acontece e é feito à sua volta,

consumidor, de fato, é no bolso. Associar esse aumento

elas tendem a reavaliar e fazer suas escolhas refletindo

de gasto à intensificação das mudanças climáticas

as atitudes dos que estão à sua volta, a despeito dos

já é algo bem mais abstrato e difícil de perceber. De

efeitos práticos mais imediatos.

qualquer modo, é por isso que não se deve subestimar
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INDICADOR DO CONSUMO CONCIENTE (ICC)

MAIORIA DOS BRASILEIROS AINDA
É DE CONSUMIDORES EM TRANSIÇÃO
Desenvolvido pelo SPC Brasil e pela Confederação

práticas de consumo mais sustentáveis e equilibradas

Nacional de Dirigentes lojistas – CNDL – o Indicador

nas esferas financeira, ambiental e social.

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

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.
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Para chegar-se ao resultado são aplicadas perguntas

o percentual de atitudes conscientes praticadas

relativas aos hábitos, atitudes e comportamentos que

pelos entrevistados, no intuito de estabelecer três

fazem parte da rotina dos brasileiros; em seguida,

sub-indicadores: ambiental, financeiro e social. Em

é calculado o ICC. Estas questões permearam as três

seguida, calculou-se o ICC como sendo a média dos

grandes dimensões que compõem o conceito de

três sub-indicadores:

consumo consciente. Para cada dimensão foi calculado

1

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.

2

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.

3

SUB-INDICADOR DE

PRÁTICAS DE ENGAJAMENTO
E RESPONSABILIDADE 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.
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Por fim, foi calculado o Indicador de Consciência para

com intensidade da prática de comportamentos

cada entrevistado, o que permitiu a segmentação

considerados adequados:

dos consumidores em três categorias, de acordo

100%
Consumidor
consciente

Consumidor consciente: frequência acima de 80%
de atitudes e comportamentos adequados.

80%

Consumidor em transição: frequência entre 60%
e 80% de atitudes e comportamentos adequados.

60%

Consumidor nada ou pouco consciente:

Consumidor
em transição

Consumidor
nada ou pouco
consciente

frequência abaixo de 60% de atitudes
e comportamentos adequados.

0%
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Assim como em anos anteriores, a pesquisa indica que

sub-indicadores investigados ficaram abaixo de 80%, e

o brasileiro permanece na condição de consumidor

permaneceram estáveis frente ao último ano a saber:

ainda em transição: o ICC calculado em 2018 é de

engajamento social (73,8%, contra 72,4% em 2017),

73,4%, mantendo-se estável em termos estatísticos em

práticas ambientais (73,4%, contra 74,0% em 2017),

relação ao ano passado (72,4%). Mais uma vez, os três

e práticas financeiras (73,1%, contra 70,8% em 2017).

INDICADOR DE CONSUMO CONSCIENTE

72,4%

73,4%

(2017)

PRÁTICAS
FINANCEIRAS

70,8%
(2017)

73,1%
(2018)

(2018)

PRÁTICAS
AMBIENTAIS

74,0%
(2017)

73,4%
(2018)

ENGAJAMENTO
SOCIAL

72,4%
(2017)

73,8%
(2018)

A maior parte dos entrevistados corresponde aos

(14,2%). Nota-se que entre 2017 e 2018 os indicadores

consumidores em transição (54,8%), seguidos daqueles

mantiveram-se estáveis.

conscientes (31,0%) e dos pouco ou nada conscientes
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1. SUB-INDICADOR DE PRÁTICAS FINANCEIRAS

PARA ECONOMIZAR, NOVE EM CADA DEZ FAZEM,
EM CASA, MUITOS SERVIÇOS QUE PODERIAM SER
CONTRATADOS FORA
Para os brasileiros, esta parece ser a dimensão mais

2017 (70,8%). Dentre as várias práticas já assimiladas

compreensível do consumo consciente. Afinal, quem

por praticamente nove em cada dez consumidores

compra mais do que precisa costuma vivenciar

brasileiros, destacam-se as seguintes: pesquisar

consequências práticas e imediatas: o gasto excessivo

sempre o preço de tudo, mesmo ao comprar itens

aparece e dificulta a gestão do orçamento, os alimentos

baratos (91,6%), comprar um produto quando

não consumidos vão parar na lata de lixo, as roupas e

avalia antes se pode pagar por ele sem prejudicar o

outros itens pouco utilizados vão se acumulado em

orçamento (90,9%), deixar de comprar um produto

casa e mostrando que a compra era desnecessária... Ou

novo enquanto o que tem ainda pode ser utilizado ou

seja, percebe-se facilmente que não faz nada bem para

consertado (90,3%), economizar ao optar por fazer em

o bolso comprar de forma exagerada.

casa muitos serviços que poderiam ser contratados

Este ano o sub-indicador de uso consciente do dinheiro
foi calculado em 73,1%, permanecendo o mesmo entre
homens e mulheres, para a faixa etária, o gênero e a
classe social – e sem diferenças na comparação com

fora, como manicure, pet shop, cinema, lanches etc.
(87,6%, com aumento de 4,9 p.p em relação a 2017)
e sempre planejar as compras do dia a dia, como
supermercados, feiras e pequenas compras (87,2%).
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Ao lado disso, oito em cada dez respondentes já

relacionada a experiências prévias do consumidor,

adotaram o costume de refletir se determinadas

mostrando que ele é capaz de aprender com possíveis

compras são mesmo necessárias – o que ajuda a

erros: 81,2% já se arrependeram por terem comprado

conter ou minimizar as aquisições feitas por impulso:

coisas que não precisavam muito.

87,1% buscam oportunidades para evitar o consumo e
recorrem às trocas, reaproveitamento e/ou conserto,
buscando usufruir a duração máxima dos produtos.

Os gastos com telefonia também são uma preocupação
de grande parte dos brasileiros, como indica o estudo:
86,9% controlam o valor da conta do telefone mês

De modo semelhante, 86,9% afirmam que geralmente,

a mês visando a economia, enquanto 83,7% falam

quando sentem vontade de comprar um produto,

apenas o necessário ao telefone celular, e as conversas,

perguntam a si mesmos se realmente precisam e, se

preferem deixar para os encontros pessoais.

não, preferem não comprar. Essa atitude pode estar

Não só em relação aos gastos com telefonia, mas,

em vez de comprá-las, ao passo em que 32,7% nem

de forma geral, a pesquisa indica que há um esforço

sempre planejam as compras de produtos mais caros.

para controlar o orçamento e economizar – seja ao
planejar melhor as aquisições, seja pesquisando
para encontrar melhores preços e oportunidades, ou
mesmo substituindo itens por outros que estejam mais
em conta na época da compra.

“Por ter enfrentado tantos problemas com a crise dos
últimos anos, muitos brasileiros parecem ter aprendido
lições valiosas sobre economizar e pesquisar antes de
sair comprando. Não se trata de simplesmente frear
o consumo, ou seja, de pedir às pessoas para que

Assim, por exemplo, 77,7% sempre pedem descontos

comprem menos; e sim de entender que é preciso

em suas compras, enquanto 77,5% não recorrem ao

comprar sempre com inteligência e ressignificar

cheque especial ou ao limite do cartão de crédito para

conceitos relativos ao universo do consumo; ao invés

conseguir fechar as contas do mês, 75,3% procuram

de procurar sempre o novo, pode ser produtivo buscar

consumir somente frutas e verduras da época, pois são

a reutilização, a troca, o aluguel, o conserto, enfim:

mais baratas e 72,0% evitam fazer compras parceladas

meios que não envolvam, exclusivamente, a decisão de

para não comprometer o seu rendimento mensal.

jogar fora e comprar outro. Essas são formas de fazer o

Por outro lado, algumas práticas ainda apresentam
percentuais menores, mostrando que há espaço para
melhorar: 41,0% não costumam alugar ou pegar

orçamento render e, ao mesmo tempo, contribuir com
o meio ambiente, diminuindo o ímpeto da sociedade
pelo consumo exagerado”.

emprestadas coisas que usam com pouca frequência
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USO CONSCIENTE DO DINHEIRO
RESPOSTAS – RU – POR ITEM (% DE SIM)

GERAL
2017

2018

Sempre pesquisa preço de tudo, mesmo quando compra itens baratos

87%

92%

Geralmente compro um produto quando avalio antes se posso pagar por ele sem
prejudicar meu orçamento

92%

91%

Deixa de comprar um produto novo enquanto o que tem ainda pode ser utilizado ou
consertado

88%

90%

Para economizar, faz em casa muitos serviços que poderiam ser contratados fora, como
manicure, pet shop, cinema, lanches

83%

88%

Sempre planeja as compras do dia a dia, como supermercados, feiras e pequenas
compras que faz

85%

87%

Não aplicado
em 2017*

87%

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

86%

87%

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

86%

87%

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

85%

84%

Já arrependeu por ter comprado coisas que não precisava muito

81%

81%

Não liga para marcas, o importante é a qualidade do produto

86%

81%

Sempre pede descontos em suas compras

77%

78%

Ao ver colegas ou amigos com coisas novas ou na moda, não fica com tanta vontade
que também acaba comprando*

78%

84%

Seu lazer preferido não é fazer compras*

74%

79%

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

72%

77%

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

76%

75%

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

64%

74%

Na maioria das vezes vai aos lugares a pé ou de bicicleta para economizar com
transporte

67%

74%

Evita fazer compras parceladas para não comprometer o seu rendimento mensal

71%

72%

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

64%

70%

Sempre planeja as compras de produtos mais caros

69%

67%

Prefere alugar ou pegar emprestadas coisas que usa com pouca frequência em vez de
comprá-las

56%

59%

Não prefere comprar produtos que sejam baratos e que possa trocar quando quiser do
que produtos mais caros que duram mais e que podem ser consertados*

47%

55%

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

54%

42%

Busco oportunidades para evitar o consumo, assim recorro as trocas, reaproveitamento
e/ou conserto, buscando usufruir a duração máxima dos produtos

* As frases foram invertidas pra manter o padrão – sim como resposta adequada
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2. SUB-INDICADOR DE PRÁTICAS AMBIENTAIS

MAIS DA METADE ACHA IMPORTANTE PRATICAR
O CONSUMO CONSCIENTE APENAS DAQUI A
ALGUNS ANOS, QUANDO O PLANETA ESTIVER COM
PROBLEMAS MAIS GRAVES NO MEIO AMBIENTE
O acesso seguro a fontes de água potável é um

fontes de energia limpa e renovável na composição da

problema mundial e está na agenda das Nações

matriz energética do planeta, por entender que esse é

Unidas. Até 2030 a ONU pretende trabalhar a fim de

um ponto crucial para o futuro da nossa espécie, em

assegurar abastecimento, saneamento e condições

virtude dos danos causados pelos combustíveis fósseis

básicas de higiene a todos os agrupamentos humanos,

em escala global.

4

especialmente onde houver indivíduos em situação de
maior vulnerabilidade social, lidando com questões
como o combate à poluição e a liberação de produtos
químicos na água, bem como a maior cooperação entre
os países com relação aos recursos hídricos.

No que diz respeito ao comportamento dos brasileiros,
o sub-indicador de práticas ambientais foi avaliado
em 73,4% em 2018, permanecendo estável em relação
a 2017 (74,0%), e sem diferenças entre homens e
mulheres, faixa etária, gênero e classe social. A pesquisa

Da mesma forma, a ONU quer estimular a pesquisa, o

indica que muitos bons hábitos de sustentabilidade já

desenvolvimento e a participação cada vez maior de

foram incorporados à rotina dos consumidores.

4

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/
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Considerando, inicialmente, o consumo racional de

ensaboar a louça com a torneira da pia fechada

água, as atitudes mais adotadas são: fechar a torneira

(85,2%), não ver exagero naqueles que acreditam

enquanto escovam os dentes (92,3%), controlar o

que a água vai acabar (85,0%) e não lavar a casa ou a

valor da conta mês a mês visando economizar (86,1%),

calçada com mangueira (83,0%).

SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE –
CONSUMO RACIONAL DE ÁGUA
GERAL

RESPOSTAS – RU – POR ITEM (% DE SIM)

2017

2018

Fecha a torneira enquanto escova os dentes

94%

92%

Controla o valor da conta mês a mês visando economizar

88%

86%

Ensaboa a louça com a torneira da pia fechada

87%

85%

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

79%

85%

Não lava a casa ou a calçada com mangueira*

82%

83%

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

65%

69%

Não aplicado
em 2017

66%

68%

63%

Só lava o carro em Lava a jatos que reutilizam água

Não aplicado
em 2017

49%

Reutiliza água da casa para lavar carro

Não aplicado
em 2017

48%

43%

48%

Reutiliza água da casa para lavar a calçada
Fecha a torneira do chuveiro enquanto ensaboa o corpo durante o banho

Liga a máquina de lavar com a capacidade máxima
* As frases foram invertidas pra manter o padrão – sim como resposta adequada

Vale ressaltar que a matriz energética brasileira é em

as práticas mais adotadas hoje, de acordo com a

grande parte sustentada pela produção das usinas

pesquisa, estão: apagar as luzes de ambientes que

hidrelétricas. A energia resultante é renovável, mas o

não estão sendo utilizados (94,9%), controlar o valor

processo gera grandes impactos sociais e ambientais,

da conta de luz a fim de economizar (90,0%), passar

seja pelo desmatamento, a destruição do habitat

roupas apenas quando há um volume grande de

de inúmeras espécies ou a retirada compulsória de

peças (81,6%), verificar a quantidade de energia que

comunidades locais para a construção das usinas.

um eletroeletrônico ou eletrodoméstico gasta antes

Portanto, o uso racional da energia elétrica é vital e
muitos brasileiros já se deram conta disso. Dentre

de comprá-lo (76,3%) e utilizar lâmpadas de LED na
residência, em sua maioria (72,9%).
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Como se sabe, essas últimas são muito mais eficientes e

fazendo a transição em direção à tecnologia do Led. Isto

econômicas em comparação às lâmpadas fluorescentes,

se comprova pela redução expressiva no consumo de

que, por sua vez, utilizam componentes tóxicos em sua

lâmpadas fluorescentes: 50,6% afirmam que a maioria

fabricação e são nocivas ao meio ambiente. Portanto,

das lâmpadas em sua casa é desse tipo – com queda

é positivo observar que o consumidor brasileiro já está

de 33,7 p.p em relação a 2017.

SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE –
CONSUMO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
GERAL

RESPOSTAS – RU – POR ITEM (% DE SIM)

2017

2018

Apaga as luzes de ambientes que não estão sendo utilizados

94%

95%

Controla o valor da conta mês a mês visando economizar

89%

90%

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

80%

82%

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

73%

76%

Não aplicado
em 2017*

73%

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

65%

67%

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

60%

61%

A maioria das lâmpadas da residência são fluorescentes

84%

51%

A maioria das lâmpadas da residência são de LED

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

Quanto às ações diárias para a preservação do meio

Em contrapartida, há aspectos a que o consumidor

ambiente, as mais comuns são doar ou trocar um

precisa dar mais atenção: mais da metade da amostra

produto antes de jogá-lo fora (86,0%), evitar imprimir

só acha importante praticar o consumo consciente

papéis para evitar gastar e ter cuidado com o meio

daqui a alguns anos, quando o planeta estiver com

ambiente (79,2%), não usar o carro para ir a qualquer

problemas mais graves no meio ambiente; hoje não

lugar quando a distância não é grande (79,0%), preferir

é tão necessário, pois é inviável no dia a dia (55,0%),

usar o tempo livre para ir a uma praça, parque ou

enquanto 48,3% ainda não dão preferência ao

fazer atividades ao ar livre ao invés de fazer compras

consumo de alimentos orgânicos e 36,3% pensam que

(77,2%) e dar preferência à compra de produtos cujas

só vale a pena abastecer o carro com álcool em vez de

marcas que se mostrem comprometidas com ações

gasolina, o que dependendo da situação pode não ser

ambientais e sociais (70,8%).

o mais recomendável.
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Sabemos que escolhas individuais são ações que têm

públicas mais efetivas, legislação ambiental rigorosa,

efeito cumulativo e reverberam em toda a sociedade,

sensibilização e incentivo a população às boas práticas

melhorando ou piorando a qualidade de vida.

também serão fundamentais nesse processo, se

Nunca é demais, então, reafirmar a importância de

quisermos agir a tempo de reverter o quadro de

programas educacionais que comecem, desde cedo,

degradação geral do meio ambiente e assegurar

a formar cidadãos mais preocupados e conscientes

melhores condições de coexistência para todos.

da importância da preservação do planeta. Políticas

SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE –
ATITUDES DIÁRIAS PARA A PRESERVAÇÃO
RESPOSTAS – RU – POR ITEM (% DE SIM)

GERAL
2017

2018

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

88%

86%

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

76%

79%

Não usa o carro para ir em qualquer lugar, mesmo quando a distância não é grande*

70%

79%

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

73%

77%

Não aplicado
em 2017*

71%

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

72%

71%

Sempre dou preferência a produtos cujas embalagens são recicláveis

72%

67%

Sempre separo o lixo para reciclagem

64%

60%

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

59%

56%

Acho importante praticar o consumo consciente daqui a alguns anos,
quando o planeta tiver com problemas mais graves no meio ambiente.
Hoje não é tão necessário, pois é inviável no meu dia a dia

Não aplicado
em 2017*

55%

Dou preferência ao consumo de alimentos orgânicos

Não aplicado
em 2017*

52%

36%

36%

Dou preferência a compra de produtos de marcas que se mostram
comprometidas com ações ambientais e sociais

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

* As frases foram invertidas pra manter o padrão – sim como resposta adequada
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3. SUB-INDICADOR DE PRÁTICAS DE ENGAJAMENTO
E RESPONSABILIDADE SOCIAL

87% EVITAM COMPRAR DE MARCAS OU EMPRESAS
QUE UTILIZAM TRABALHO ESCRAVO
O último dos sub-indicadores investigados está

responsabilidade social foi de 73,8%, também

relacionado à disposição das pessoas para enxergarem

permanecendo estável em relação a 2017 (72,4%), e

seu papel e lugar como indivíduo que faz parte de

sem diferenças entre homens e mulheres, faixa etária,

um todo maior. Assim, quanto mais conscientes nos

gênero e classe social. As práticas mais citadas são:

tornarmos, mais aptos estaremos a compreender que

incentivar as pessoas de casa a economizarem água

nossas ações de consumo podem servir de bons ou

e luz (93,3%); dar preferência a passar o tempo livre

maus exemplos para os outros: filhos, amigos, vizinhos,

com família ou amigos, ao invés de ir a shoppings

colegas de trabalho, familiares etc. Quando pensamos

ou fazer compras (89,4%); evitar comprar de marcas

e agimos em favor da coletividade, levamos os outros

ou empresas que utilizam trabalho escravo (86,7%);

a questionarem os próprios hábitos e provocarem

aconselhar outras pessoas a pensar se elas realmente

mudanças em suas atitudes.

precisam daquilo que vão comprar ou se é apenas um

Em 2018 o sub-indicador de engajamento e

desejo passageiro (81,6%); e incentivar as pessoas de
casa a pechincharem nas compras (80,6%).
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Em contrapartida, os hábitos menos comuns são o de

produtos não originais para não financiar o crime

transformar peças de roupa que não servem mais

organizado (61,6%) e raramente comprar produtos não

em outra peças reutilizáveis (62,9%); nunca comprar

originais porque o preço é muito atrativo (41,6%).

ENGAJAMENTO E RESPONSABILIDADE SOCIAL
RESPOSTAS – RU – POR ITEM (% DE SIM)

GERAL
2017

2018

Incentiva as pessoas da sua casa a economizarem água e luz

90%

93%

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

86%

89%

Não aplicado
em 2017*

87%

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

77%

82%

Incentiva as pessoas da sua casa a pechincharem nas compras

80%

81%

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

77%

79%

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

81%

76%

Poucas vezes joga alimentos fora, pois não são consumidos dentro do prazo de validade *

62%

72%

Geralmente transforma as roupas que não servem ou não gosta mais, em outras peças
para reutilizá-las

67%

63%

Nunca compra produtos não originais porque não quer financiar o crime organizado

60%

62%

Raramente compra produtos não originais porque o preço é muito atrativo *

44%

42%

Evito comprar de marcas ou empresas que utilizam trabalho escravo

* As frases foram invertidas pra manter o padrão – sim como resposta adequada
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No caso da compra de produtos falsificados, talvez o

É óbvio que o crescimento populacional exerce grande

problema não seja o fato de desconhecer que essa

pressão sobre os mercados, especialmente em relação

ação seja condenável, e sim de perceber que ela

à escassez de recursos naturais, produção de alimentos,

acaba sendo “aceitável” – uma vez que muitas pessoas

além de uma série de outros bens de consumo que

agem desta forma no dia a dia. Portanto, é como se as

movimentam a economia mundial. Porém, ao invés

atitudes de algumas pessoas “justificassem” outras a

de focar apenas em ações corretivas e inovações nas

adquirirem itens não originais. “Se o outro faz, por que

técnicas de produção em grande escala, é preciso,

eu não poderia? Assim todos levam vantagem”.

urgentemente, dar mais atenção às mudanças de
atitude.

Esse é exatamente o ponto sensível da questão da

lixões sem que o consumidor se dê conta do tamanho e

sustentabilidade, uma vez que não é fácil alterar

alcance do problema que vai se acumulando.

comportamentos. Muitas vezes o consumo se torna um
hábito repetido e reforçado diariamente pelas ações
dos outros: amigos, familiares e colegas de trabalho.
Além disso, as consequências do consumo desenfreado
nem sempre são visíveis, como o descarte de resíduos,
por exemplo: o lixo produzido dentro de casa, sem
reciclagem, acaba sendo recolhido e indo parar nos

Outro obstáculo às práticas de consumo consciente
é que muitas delas são de difícil adoção no dia a
dia: reciclar, descartar adequadamente, pesquisar a
reputação de uma empresa antes de comprar, usar
água e energia sempre de maneira racional, todas essas
são ações que demandam tempo e dedicação, até que
sejam devidamente assimiladas.
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Por tudo isso, o consumo sustentável precisa tornar-

O

consumidor

precisa,

ainda,

ser

informado

se mais visível no dia a dia das pessoas: elas devem

regularmente das mudanças no clima e de outras

ser estimuladas diariamente a aprender sobre

transformações que serão iminentes, se nada for

as consequências do consumo desenfreado, as

feito a respeito do estilo de vida que temos hoje. A

alternativas viáveis na alimentação, no transporte e

diferença em favor do planeta deverá partir de homens,

na mobilidade urbana, bem como as melhores opções

mulheres e crianças que estejam preocupados com sua

para a destinação de resíduos.

qualidade de vida e das gerações futuras, e não apenas
em adquirir e acumular cada vez mais coisas.

O comportamento do consumidor também pode ser

preservação do meio ambiente, que possam servir de

determinante para influenciar e modificar, para o

estímulo à adoção de melhores práticas de consumo

bem ou para o mal, as atitudes daqueles que estão

em todos os níveis: pequenas e grandes comunidades,

à sua volta. Por isso é tão importante investir em

empresas, setor púbico e sociedade civil organizada.

políticas públicas e intervenções de educação sobre a
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TAMANHO AMOSTRAL

DATA DE COLETA

DA PESQUISA

DOS DADOS

Pesquisa realizada

824 casos, gerando margem

25 de maio a

as capitais brasileiras,

pela web. Os

de erro no geral de 3,4

04 de Junho de

homens e mulheres,

dados foram

p.p. para um intervalo de

2018.

com idade igual ou

pós-ponderados

confiança a 95%.

maior a 18 anos,

para ficarem

de todas as classes

representativos do

econômicas.

universo estudado.

PÚBLICO-ALVO

MÉTODO DE COLETA

Consumidores de todas
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