CONSUMO CONSCIENTE
OUTUBRO 2019

98% DOS CONSUMIDORES ACREDITAM QUE O
CONSUMO INADEQUADO DOS RECURSOS NATURAIS
DO PLANETA GERA ALGUM TIPO DE IMPACTO NO
MEIO AMBIENTE

Segundo especialistas da Agência Espacial Americana
(NASA) e da Agência Oceânica e Atmosférica dos
Estados Unidos (Noaa), o ano de 2016 foi o mais
quente desde 18801, quando os registros começaram a
ser feitos. Na sequência, 2017 e 2018 estiveram entre
os anos com as maiores temperaturas desde o fim do
século 19.

terrestres e marinhos.
Não há como deixar de relacionar essa situação
complexa ao estilo de vida que se consagrou,
sobretudo, a partir da revolução industrial e que
se intensificou nas últimas décadas, especialmente
nas sociedades urbanizadas: os níveis elevados de
consumo e a demanda humana desenfreada por bens

Estudos mostram que há grandes chances dessas

e serviços tornaram-se uma ameaça à sobrevivência

elevações de temperatura em série, por sua

da humanidade no futuro. Ao mesmo tempo, o senso

vez, estarem associadas a ondas de calor mais

de coletividade ainda precisa evoluir, a fim de que as

frequentes, inundações em áreas úmidas e secas

pessoas se sintam estimuladas não só a fazerem sua

persistentes em regiões mais áridas, tempestades e

parte, mas também a incentivar boas práticas junto a

furacões mais intensos, diminuição na produtividade

pessoas próximas e junto as comunidades locais em

das safras agrícolas, aceleração do ritmo de

que vivem.

extinções e desequilíbrio crescente nos ecossistemas
1 https://www.nasa.gov/press-release/nasa-noaa-data-show-2016-warmest-year-on-record-globally
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Apesar disso, de modo geral, os brasileiros entendem

especialmente as mudanças climáticas, a falta de

que as práticas de consumo têm consequências:

água e a poluição. Porém, ainda predomina uma

segundo a pesquisa anual “Consumo Consciente”,

visão, até certo ponto, utilitarista – já que a maior

conduzida pelo SPC Brasil e pela Confederação

parte dos brasileiros relaciona o consumo consciente a

Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 98% acreditam

atitudes que evitam principalmente o desperdício e as

que o consumo inadequado dos recursos naturais

compras desnecessárias.

do planeta gera algum impacto no meio ambiente,

A pesquisa investiga as percepções e o entendimento

O estudo também apresenta o perfil do consumidor

dos consumidores a respeito das práticas de consumo

brasileiro, conforme o grau de responsabilidade

consciente, as dificuldades de adoção dessas atitudes

demonstrado em suas atitudes. Foram ouvidos

no dia a dia e a importância dada ao assunto. São

consumidores de todas as capitais brasileiras, homens

avaliados os conhecimentos e níveis de práticas de

e mulheres, com idade igual ou maior a 18 anos, de

consumo consciente pelo brasileiro, a partir de um

todas as classes econômicas.

indicador (ICC) constituído por comportamentos
considerados adequados mediante questões e
métricas adotadas no estudo.
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PERCEPÇÕES E
MOTIVAÇÕES
PARA O CONSUMO
CONSCIENTE
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PARA 92% A PRESERVAÇÃO DO PLANETA DEPENDE
DE TODA A POPULAÇÃO

Dentre as diversas concepções possíveis sobre o

na promoção do desenvolvimento econômico e social

que vem a ser consumo consciente, a maioria está

de um país. No âmbito desta pesquisa, é observada

relacionada aos hábitos de compra e aos impactos

uma abordagem sistêmica, englobando três dimensões

das ações humanas sobre os recursos naturais – ao

relacionadas ao meio ambiente, às questões sociais

lado do papel de empresas, dos governos e suas

e ao uso dos recursos financeiros. Assim, o consumo

responsabilidades na preservação do meio ambiente e

consciente é 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.

Por essa abordagem, entende-se que uma compra não

regime de trabalho a ser contratado e as condições

começa no momento em que o consumidor entra em

de

uma loja, e muito menos termina quando ele paga e

ambientais, econômicos e sociais provocados pelo uso

leva o produto para casa. Na verdade, toda a cadeia de

final do item em questão, são inúmeros os fatores que

consumo e produção, desde a escolha e a extração ou

podem contribuir para tornar uma aquisição mais – ou

busca do fabricante pela matéria-prima, a instalação

menos – consciente.

produção,

passando

pelos

desdobramentos

de uma indústria ou de um centro de compras, o
2 Ministério do Meio Ambiente e Akatu
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No Brasil, percebe-se que ainda impera uma visão mais

caracterizado por atitudes que evitam principalmente

voltada para o aspecto financeiro: para quatro em cada

o desperdício e as compras desnecessárias (41,4%).

dez consumidores ouvidos, o consumo consciente é

41% AINDA ASSOCIAM
O CONSUMO CONSCIENTE
A ATITUDES QUE EVITAM
PRINCIPALMENTE O
DESPERDÍCIO E
AS COMPRAS
DESNECESSÁRIAS

Ao mesmo tempo, 32,1% entendem, corretamente,

apontam corretamente o que vem a ser o consumo

que se trata de refletir sobre as consequências de

consciente, mas a percepção em relação às próprias

uma compra antes de concretizá-la, sabendo que

ações no dia a dia é positiva. A pesquisa sugere que sob

o consumo produz impactos sociais, ambientais e

muitos aspectos essa autoimagem não corresponde

econômicos para todos. Outros 13,6%, por sua vez,

totalmente à realidade.

pensam em atitudes que tem como foco economizar
dinheiro, enquanto 10,8% falam na atitude de
economizar pensando no meio ambiente.

Considerando as principais vantagens do consumo
consciente, as mais mencionadas são a satisfação
em fazer algo positivo para o futuro das próximas

Em uma escala de auto avaliação de 1 a 10, em que

gerações (46,3%), a sensação de dever cumprido e de

1 corresponde a “nada consciente” e 10 significa a

estar fazendo o que é correto (43,1%) e a preservação

“muito consciente”, os consumidores atribuíram a si

do meio ambiente (38,4%).

mesmos a nota média de 7,7. Como se vê, muitos não
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PRINCIPAIS VANTAGENS DO CONSUMO CONSCIENTE
Satisfação por saber que está fazendo algo
positivo para o futuro das próximas gerações

46%

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

43%
38%

Preservação do meio ambiente

36%

Economizar e fazer o dinheiro render mais

33%

Uma vida mais saudável

29%

Melhoria das condições sociais de uma forma geral

24%

Se sentir útil para a comunidade em que vive

15%

Passar uma imagem positiva para as outras pessoas
Outros

1%

Não sei ou prefiro não responder

1%

Praticamente a totalidade da amostra considera

geram algum impacto no meio ambiente, sendo que

importante ou muito importante adotar práticas

49,6% mencionam as mudanças climáticas, 45,0% a

e hábitos de consumo mais conscientes (98,4%).

falta de água e 42,4% a poluição e a baixa qualidade

De maneira complementar, 98,0% acreditam que o

do ar.

consumo inadequado dos recursos naturais do planeta
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RISCOS QUE O CONSUMO INADEQUADO DOS RECURSOS NATURAIS
DO PLANETA* PODEM GERAR AO MEIO AMBIENTE
50%

Mudanças climáticas

45%

Falta de água

42%

Poluição, baixa qualidade do ar
Extinção de animais

29%

Excesso de lixo

29%

Escassez de alimentos

28%

Outros

2%

Não acredito que o consumo inadequado ou excessivo
dos recursos traga riscos para o planeta

2%

*Água, solo e florestas

Parece existir, entre a maioria dos consumidores

de toda a população, enquanto 30,4% mencionam as

brasileiros, o entendimento de que as consequências

iniciativas do governo e 21,6% as empresas.

nocivas das mudanças climáticas e do consumo
desenfreado são um problema que diz respeito a
toda a sociedade. Assim, por exemplo, seis em cada
dez acreditam que o consumo não consciente deverá
atingir a todos (59,8%), enquanto 21,3% mencionam
pessoas de outras cidades no Brasil e 18,8% citam a si
mesmas.

Embora entendam que cada uma deve fazer a sua parte,
como consumidor, para a preservação do planeta,
nove em cada dez também se ressentem da falta de
campanhas e iniciativas que incentivem o consumo
consciente/sustentável (93,1%). Ao mesmo tempo, o
engajamento em relação ao assunto é relativamente
baixo: apenas 19,3% acompanham algum programa,

Além disso, predomina uma ideia de responsabilidade

instituição e/ou influenciador voltados ao incentivo

coletiva na relação entre o consumo e o futuro da

de práticas do consumo consciente, enquanto 80,7%

Terra: para 92,4%, a preservação do planeta a partir de

não o fazem.

atitudes concretas de consumo consciente depende
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89,4% consideram que é importante conhecer a origem

empresas/produtores sem responsabilidade social

dos produtos que consomem, especialmente no caso

(27,4%).

dos produtos industrializados (45,3%), produtos
animais (39,3%), orgânicos (36,9%) e de hortifrúti
(31,8%). No que concerne à origem dos produtos, o
principal motivo para preocupar-se é ter a certeza de
que farão bem à saúde (53,3%), aumentar a segurança
sobre a qualidade (47,3%) e não comprar produtos de

Finalmente, três em cada quatro consumidores ouvidos
afirmam que o fato de as empresas investirem em
projetos sociais e/ou ambientais é um diferencial para
a decisão de compra frente a uma empresa que não
possui projetos nesta área (75,3%).

“O discurso sobre o meio ambiente tomou conta da

desconhecimento dessas características intrínsecas à

mídia nos últimos anos, mas ainda permanece

produção dos bens de consumo. Muitas vezes as

relativamente distante das ações no dia a dia das

pessoas até possuem certa noção desses conceitos,

pessoas. Quantos de nós paramos para refletir,

mas não colocam em prática no ato de consumir. Assim,

no momento da compra, se o algodão das roupas

faz-se necessário uma mudança cultural, algo que ainda

foi produzido em países que oferecem condições

vai levar certo tempo para as pessoas assimilarem.

justas de trabalho, ou mesmo onde há exploração

Por isso, é importante que haja políticas públicas

do trabalho infantil, por exemplo? A mesma coisa

para tornar mais evidentes esse tipo de informação

com peças de mobiliário: verificamos se a madeira é

e os cidadãos possam escolher e tomar decisões de

oriunda de florestas com manejo sustentável? Embora

consumo mais responsáveis”. – argumenta o presidente

o poder do consumidor tenha aumentado bastante

do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior.

desde a revolução digital, a regra geral ainda é o
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ATITUDES PARA
O CONSUMO
RACIONAL
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97% ADMITEM DIFICULDADE PARA A ADOÇÃO DE
PRÁTICAS DE CONSUMO CONSCIENTE: PREÇO DOS
PRODUTOS ORGÂNICOS E SEPARAÇÃO DO LIXO PARA
A RECICLAGEM SÃO AS PRINCIPAIS BARREIRAS

Todos os anos, a ONG com atuação internacional Global
Footprint Network realiza os cálculos necessários para
3

informar o Dia da Sobrecarga da Terra – a data em
que se esgotam os recursos naturais que podem ser
renovados dentro do período de 365 dias, considerando
as necessidades da população de uma determinada
região para obter alimentos, produtos florestais e área
para infraestrutura, dentre outros fatores.

desde que o indicador começou a ser medido.
Por tudo isso, mais do que nunca é preciso debater
sobre o consumo consciente e o que pode levar as
pessoas a serem mais responsáveis em seu estilo de
vida. Assim, por exemplo, dentre os principais fatores
de motivação para utilizar recursos como água e luz
de forma mais econômica, 35,9% dos entrevistados
mencionam a necessidade de evitar o desperdício de

Nas duas últimas décadas a data já se antecipou

um bem que pode acabar, enquanto 16,7% falam em

três meses, indicando que os ecossistemas estão se

dar o exemplo a filhos, família, amigos ou vizinhos de

desgastando a uma velocidade muito maior do que a

forma a influenciar suas atitudes e 16,5% acreditam

Terra pode suportar. Em 2019 o Dia da Sobrecarga está

ter a sensação de dever cumprido e de estar fazendo

marcado para 29 de julho, configurando o maior recuo

o que é correto.

3 https://www.overshootday.org/newsroom/press-release-june-2019-portuguese/

11

Quando se trata de evitar o desperdício ou a compra

97,3% admitiu ter dificuldades para a adoção de práticas

desnecessária de alimentos, quatro em cada dez são

de consumo consciente, em geral. Nesse caso, 36,7%

contra o desperdício por princípio (44,1%), 18,0%

dos consumidores ouvidos citam o preço dos produtos

sentem-se motivados a dar o exemplo a filhos, família,

orgânicos, enquanto 32,5% falam na dificuldade na

amigos ou vizinhos de forma a influenciá-los na prática

separação do lixo para a reciclagem, 30,0% sentem

e 14,1% mencionam a sensação de dever cumprido e

dificuldade em reduzir a quantidade de lixo que geram

de estar fazendo o que é o correto.

e outros 29,8% mencionam a dificuldade de engajar
vizinhos nessa prática.

PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA A PRÁTICA DO CONSUMO CONSCIENTE
37%

Preço dos produtos orgânicos

32%

Separação de lixo para reciclagem
Reduzir a quantidade de lixo que gero

30%

Engajar vizinhos na prática de consumo consciente

30%

Uso de sacolas ecológicas

29%

Reduzir meu consumo de energia

27%

Muitas mudanças de hábitos

26%

Reduzir consumo de carne, para não incentivar
a exploração de animais

23%
20%

Compra de produtos com embalagens de refil ou a granel

18%

Receio sobre a procedência dos produtos
Compra de produtos produzidos localmente

15%

As atitudes sustentáveis são trabalhosas e
demandam muito tempo no dia a dia

15%

Outros

1%

Nenhum

3%

No que diz respeito à adoção de atitudes para

(13,9%), de ser distraído e se esquecer (12,8%) e da

economizar no uso de água, luz, telefone e alimentos,

falta de tempo (12,4%). Vale destacar que pouco mais

para 41,5% existe pelo menos um obstáculo, sendo

da metade (51,6%) garante não haver nenhum fator

os principais ficar desmotivado e não ver resultados

impeditivo e que sempre adotam tais práticas para

diante das mudanças de atitude (14,4%), seguida do

economia desses recursos.

fato de não saber muito bem o que é preciso fazer
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As boas práticas de utilização parecem servir como

Para a grande maioria, comportamentos reprováveis

reforço positivo, uma vez que ao ver outras pessoas

adotados por terceiros fazem com que o consumidor

economizando água, energia e evitando o consumo

se sinta pessoalmente afetado: assim, quando veem

e dando prioridade ao reaproveitamento das coisas,

outras pessoas desperdiçando água, energia e

70,1% ficam felizes, pois sentem que os outros estão

comprando produtos sem se preocupar com o meio

fazendo a parte deles, tanto quanto o entrevistado

ambiente, 79,5% se sentem prejudicados, mesmo que

está fazendo a sua. Além disso, 21,1% se sentem

façam sua parte. Em contrapartida, 14,6% não ligam,

estimulados a fazer a mesma coisa, afinal precisam

o importante é fazer sua parte, ao passo em que 5,9%

seguir as boas atitudes. Por outro lado, 6,4% admiram

admitem ficar desestimulados a fazer a própria parte.

essas pessoas, mas sabem que não conseguem fazer
o mesmo.

79% SENTEM-SE
PREJUDICADOS
QUANDO VEEM
OUTRAS PESSOAS
DESPERDIÇANDO
ÁGUA, ENERGIA
E COMPRANDO
PRODUTOS SEM SE
PREOCUPAR COM O
MEIO AMBIENTE

Praticamente a totalidade da amostra (97,5%) concorda

é preciso, na opinião dos entrevistados, reutilizar

que é importante adotar atitudes a fim de mudar o

e reciclar, dando novas utilidades a materiais que

próprio estilo de vida e alcançar um mundo mais justo,

seriam descartados (44,6%), refletir antes de comprar,

equilibrado e sustentável, sendo que a principal é criar

pensando bem as necessidades e as atendendo de

o hábito de se planejar financeiramente, fazendo listas

forma ponderada e responsável (43,5%) e não adquirir

para evitar as compras por impulso (45,0%). Também

produtos piratas ou contrabandeados (40,9%).
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ATITUDES CONSIDERADAS NECESSÁRIAS PARA MUDANÇA
DO ESTILO DE VIDA DAS PESSOAS PARA O ALCANCE
DE UM MUNDO MAIS JUSTO, EQUILIBRADO E SUSTENTÁVEL
Criar o hábito de se planejar financeiramente,
fazendo listas para evitar as compras por impulso

45%

Reutilizar e reciclar, dando novas utilidades
a materiais que seriam descartados

45%

Refletir antes de comprar, pensando bem suas necessidades
e atendo-as de forma ponderada e responsável

43%

Não adquirir produtos piratas ou contrabandeados

41%

Dar preferência ao uso de sacolas retornáveis

40%

Compartilhar a prática do consumo consciente,
conversando com as pessoas sobre os pequenos gestos
que podem contribuir para a transformação
e fazendo sugestões a marcas/empresas

39%

Valorizar a mão-de-obra do Brasil, da sua região
e os pequenos produtores

38%

Na hora da compra, levar em conta a procedência,
os impactos no meio ambiente, na sua saúde e dos animais

38%

Cobrar atitudes do poder público

38%

Analisar a relação custo benefício entre o preço e a qualidade
dos produtos, não se deixando influenciar apenas pela marca

36%

Participar de iniciativas que promovam os conceitos
de consumo consciente e sustentabilidade

35%

Recusar canudos plásticos, além de optar
por produtos com menos embalagem

34%

Preferir produtos que não serão descartados assim que
a moda passar, sendo mais sustentável e durável
Não considero ser necessária a mudança do estilo de vida das
pessoas para o alcance de um mundo mais justo e equilibrado

31%
2%
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É possível notar que boas práticas já estão no radar do

ponto a considerar deveria ser a própria necessidade

consumidor brasileiro, embora de forma ainda tímida.

da compra, pois é comum o acúmulo de bens que,

Um longo caminho ainda precisa ser percorrido para

muitas vezes, nem mesmo chegarão a ser utilizados.

que as pessoas entendam que suas atitudes individuais

Cada aquisição desnecessária se torna um fator a mais

produzem

de pressão sobre o meio ambiente, desde as etapas de

efeitos

coletivos

e,

principalmente,

cumulativos na sociedade. No dia a dia, o primeiro

fabricação até o descarte.

O consumidor já pensa globalmente, já sabe que as

renováveis, reciclar e separar adequadamente o

reservas naturais do planeta são um bem de toda a

lixo produzido em casa, observar as práticas de

humanidade e correm o risco de se esgotar; porém,

responsabilidade social das empresas... Essas, dentre

ainda não compreendeu totalmente que o que

outras, são atitudes que poderão fazer grande diferença

conta são as ações locais: comprar menos, planejar

em favor de todos num futuro próximo.

as compras, promover o uso racional dos recursos
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INDICADOR
DE CONSUMO
CONSCIENTE
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ICC MANTÉM-SE ESTÁVEL E MARCA 73,3% EM 2019.
MAIS DA METADE DOS CONSUMIDORES BRASILEIROS
CORRESPONDE AO PERFIL “EM TRANSIÇÃO”
Desenvolvido pelo SPC Brasil e pela Confederação

maior o nível de consumo consciente dos brasileiros.

Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) o Indicador

Para chegar-se ao resultado são aplicadas perguntas

Anual de Consumo Consciente (ICC) acompanha

relativas aos hábitos, atitudes e comportamentos que

as mudanças nos hábitos de compra e outras ações

fazem parte da rotina dos brasileiros; em seguida,

cotidianas dos brasileiros, ao longo do tempo. A ideia

é calculado o ICC. Estas questões permearam as três

é compreender se estamos, ou não, caminhando em

grandes dimensões que compõem o conceito de

direção a uma sociedade capaz de promover e estimular

consumo consciente.

práticas de consumo mais sustentáveis e equilibradas
nas esferas financeira, ambiental e social.

Para cada dimensão foi calculado o percentual de
atitudes conscientes praticadas pelos entrevistados, no

O Indicador de Consumo Consciente (ICC) é composto

intuito de estabelecer três sub-indicadores: ambiental,

pelos comportamentos considerados adequados,

financeiro e social. Em seguida, calculou-se o ICC como

mediante o conceito adotado neste estudo. A escala

sendo a média dos três sub-indicadores:

varia de 0% a 100%, sendo que quanto maior o índice,

1

2

SUB-INDICADOR DE

SUB-INDICADOR DE

3

SUB-INDICADOR DE

PRÁTICAS FINANCEIRAS

PRÁTICAS AMBIENTAIS

PRÁTICAS DE ENGAJAMENTO
E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Observa a habilidade do

Investiga a disposição do

Analisa a disposição do

entrevistado para lidar com

consumidor para minimizar

consumidor para pensar

os apelos do consumismo e

o impacto do consumo e agir

coletivamente, medindo as

a capacidade de gerenciar as

de modo a não causar danos

consequências de suas ações

próprias finanças sem fazer

ao meio ambiente, utilizando

na sociedade, bem como a

dívidas ou comprometer

de forma racional os recursos

capacidade para incentivar os

o orçamento.

disponíveis.

outros a também consumir
de maneira responsável.
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Por fim, 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:

100%

CONSUMIDOR
CONSCIENTE

Frequência acima de 80% de atitudes
e comportamentos adequados.

80%

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

73,3%

CONSUMIDOR
EM TRANSIÇÃO

60%

Frequência abaixo de 60% de atitudes

CONSUMIDOR
NADA OU POUCO
CONSCIENTE

e comportamentos adequados.

0%

A pesquisa indica que o brasileiro permanece na

Além disso, todos os sub-indicadores analisados ainda

condição de consumidor em transição: 57,6%

se encontram abaixo de 80%, permanecendo estáveis

correspondem a esse perfil, enquanto 29,3% podem

frente ao último ano: engajamento social (76,9%,

ser considerados conscientes e 13,1% pouco ou nada

contra 74,9% em 2018), práticas financeiras (72,9%,

conscientes. O ICC calculado em 2019 é de 73,3%,

contra 73,3% em 2018), e práticas ambientais (70,0%,

mesmo índice observado no ano passado (aumentando

contra 71,7% em 2018). Vale destacar ainda que os

para 74,6% entre as mulheres).

mais jovens apresentam percentuais menores em
todos os sub-indicadores.
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PRÁTICAS DE
SUSTENTABILIDADE
DO MEIO
AMBIENTE
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ANTES DE JOGAR FORA UM PRODUTO, DOAR OU
TROCAR E SEMPRE DAR PREFERÊNCIA A PRODUTOS
COM EMBALAGENS RECICLÁVEIS SÃO AS ATITUDES
MAIS ADOTADAS PARA A PRESERVAÇÃO DO
MEIO AMBIENTE

No último Dia Mundial da Água, comemorado em

Ainda estamos longe de uma situação confortável,

22 de março, a Organização das Nações Unidas

uma vez que dentre os Objetivos de Desenvolvimento

(ONU) lembrou que 35 milhões de brasileiros não

Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU, a meta até

têm acesso à água potável no Brasil, enquanto 100

o ano 2030 é “alcançar o acesso universal e equitativo

milhões permanecem sem condições adequadas de

à água potável e segura para todos5”, tendo em vista

saneamento4. Considerando que o país abriga em sua

fatores como higiene e saneamento, eficiência na

área territorial 12% da reserva de água doce no planeta,

utilização, qualidade e redução da poluição e da

tem-se uma ideia do desequilíbrio na distribuição e na

quantidade de produtos químicos despejados.

gestão deste recurso.

4 https://nacoesunidas.org/artigo-dia-mundial-da-agua-2019-nao-deixar-ninguem-para-tras/
5 https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/
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SUB-INDICADOR SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE
Geral

Sexo

73%

70%

69%

Geral 2018

Geral 2019

Homem

Idade
71%

Mulher

68%

18 a 34

Classe

71%

72%

70%

70%

35 a 49

50 ou mais

A/B

C/D/E

Em 2019, o sub-indicador de sustentabilidade do

a 2018) e ensaboar a louça com a torneira da pia

meio ambiente ficou em 70,0%, com diminuição de

fechada (88,7%).

1,7 p.p. em relação ao ano passado (embora aumente
para 71,4% entre as mulheres). No que diz respeito ao
uso racional da água, observa-se que os hábitos que
estão mais presentes no cotidiano dos consumidores
são os de fechar a torneira enquanto escova os dentes
(94,9%), controlar o valor das contas do mês visando
economizar (91,3%, aumento de 5,2 p. p. em relação

Em contrapartida, as práticas menos comuns são:
fechar a torneira do chuveiro enquanto se ensaboa
(73,2%), não lavar o carro com mangueira ou em
lava a jatos (70,3%) e ligar a máquina de lavar com a
capacidade máxima (36,5%, com queda de 11,1 p. p.
em relação a 2018).

ATITUDES PARA O CONSUMO RACIONAL DE ÁGUA
95%

Fecha a torneira enquanto escova os dentes

91%

Controla o valor da conta mês a mês visando economizar

89%

Ensaboa a louça com a torneira da pia fechada
Não costuma lavar a casa ou a calçada com mangueira*

85%

Não considera que é um exagero pessoas
que acreditam que a água vai acabar*

84%

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

73%
70%

Não costuma lavar o carro com mangueira ou em lava a jatos*
Liga a máquina de lavar com a capacidade máxima

36%

* As frases foram invertidas para manter o padrão – sim como resposta adequada
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A discrepância entre o volume de água doce no país

tecnologias de abastecimento e utilização em fábricas,

e o acesso dos brasileiros a esse recurso indispensável

empresas escolas, casas e condomínios são algumas

para a vida e para o desenvolvimento econômico e

das alternativas viáveis. Ao mesmo tempo, é preciso

social é um sinal de que o poder público precisa fazer

que cada pessoa entenda seu papel nesse processo: a

muito mais, e o mesmo vale para a iniciativa privada.

água é um bem de todos, o que significa que todos têm

Campanhas de conscientização, mecanismos de

sua parcela de responsabilidade pelo uso racional.

valorização da economia de água e aprimoramento das

Quanto às atitudes relacionadas à sustentabilidade do

Por sua vez, as ações menos adotadas são: dar

meio ambiente, as mais praticadas são: antes de jogar

preferência ao consumo de alimentos orgânicos

fora um produto, procurar doar ou trocar (89,4%),

(62,7%, com diminuição de 11,0 p. p. em relação a

sempre dar preferência a produtos cujas embalagens

2018), considerar que só vale a pena abastecer o carro

são recicláveis (82,6%, com aumento de 15,9 p. p. em

com álcool em vez de gasolina (48,2%, aumento de

relação a 2018), evitar imprimir papel (81,9%) e evitar

11,9 p. p. em relação a 2018) e considerar importante

andar de carro para ir a qualquer lugar (81,4%).

praticar o consumo consciente desde já e não só no
futuro (46,1%).
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ATITUDES DIÁRIAS PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Antes de jogar fora um produto que não quero mais,
procuro doar ou mesmo trocar com alguém

89%

Sempre dou preferência a produtos cujas
embalagens são recicláveis

83%

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

82%

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

81%

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

81%

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

78%

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

74%
70%

Sempre separo o lixo para reciclagem

63%

Dou preferência ao consumo de alimentos orgânicos

48%

Só vale a pena abastecer o carro com álcool em vez de gasolina
Acho importante praticar o consumo consciente hoje,
no dia a dia, e não somente quando o planeta tiver com
problemas mais graves no meio ambiente. Hoje ele é
necessário e viável no meu dia a dia*

46%

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

Um dos grandes problemas em relação à preservação do

grandes centros urbanos, aumento do custo da energia

meio ambiente é a impressão de que as consequências

elétrica, gestão inadequada de resíduos industriais,

da degradação ainda estão distantes e dizem respeito

superprodução de lixo doméstico etc. Ou seja, já

apenas às futuras gerações, mas isso não é verdade.

estamos lidando com os impactos negativos das ações

Os danos já se fazem sentir: poluição sonora e do ar,

humanas. Por isso, refletir sobre nossos hábitos de

relacionadas ao aumento dos níveis de estresse e às

consumo parece mais importante agora do que em

doenças respiratórias, mobilidade comprometida nos

qualquer outra época.
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O indicador também procurou estabelecer as atitudes
mais utilizadas pelos entrevistados no âmbito do
consumo racional de energia elétrica. Nesse aspecto,
observa-se que os hábitos mais disseminados são os
de apagar as luzes de ambientes que não estão sendo
utilizados (96,1%), controlar o valor da conta do mês
(92,6%), passar as roupas apenas quando há um
volume grande de peças (80,2%) e ter a maioria das

lâmpadas da residência de led (77,5%).
Em contrapartida, as atitudes menos comuns são:
assistir à televisão conjuntamente com os moradores
da casa para economizar energia (70,6%), tirar da
tomada aparelhos eletrônicos que não estão sendo
utilizados (65,6%) e ter a maioria das lâmpadas da
casa fluorescentes (52,3%).

ATITUDES PARA O CONSUMO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
96%

Apaga as luzes de ambientes que não estão sendo utilizados

93%

Controla o valor da conta mês a mês visando economizar
Em sua casa as roupas são passadas apenas
quando há um volume grande de peças

80%

A maioria das lâmpadas da residência são de led

77%

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

77%

Os moradores da sua casa preferem assistir
televisão juntos para economizar energia
Tira da tomada TV, DVD, computador e demais
aparelhos elétricos quando não estão sendo usados
A maioria das lâmpadas da residência são fluorescentes

71%
66%
52%

A esse respeito, a boa notícia é que o interesse mundial

de chuvas. Portanto, conter o desperdício de energia

pelas fontes de energia renováveis vem aumentando

elétrica é fundamental, não apenas para evitar despesas

no mundo: o investimento global no setor chegou a

excessivas no orçamento doméstico, mas também para

288,9 bilhões de dólares em 2018, ultrapassando o

não favorecer o aumento excessivo da demanda.

montante direcionado à geração de energia por meio de
combustíveis fósseis6. Foi o nono ano consecutivo em
que houve aumento no valor investido em tecnologias
para a captação de energia solar, eólica e de biomassa,
por exemplo.

Há uma série de ações positivas que todos podem
adotar no dia a dia, como instalar sensores automáticos
de luz nas garagens e áreas comuns em condomínios,
dar preferência às lâmpadas fluorescentes ou de LED,
ampliar as áreas que utilizam luz natural durante o dia,

Porém, é importante lembrar que a matriz energética

evitar o consumo excessivo nos horários de pivô (de

brasileira ainda é muito dependente das usinas

18 às 21 horas), diminuir o tempo de uso do chuveiro

hidrelétricas, o que significa que nossa energia está

elétrico e verificar a possiblidade de instalação de

diretamente ligada à gestão dos recursos hídricos,

painéis solares, dentre outras.

além de ser impactada por alterações no regime anual
6 https://nacoesunidas.org/investimento-em-energias-renovaveis-supera-o-de-combustiveis-fosseis-em-2018-no-mundo/
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PRÁTICAS DE USO
CONSCIENTE DO
DINHEIRO
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PESQUISAR PREÇO DE TUDO E DEIXAR DE COMPRAR
PRODUTOS NOVOS QUANDO OS ANTIGOS AINDA
PODEM SER UTILIZADOS OU CONSERTADOS SÃO
AS MAIORES PRÁTICAS
O uso consciente do dinheiro busca compreender

Em 2019, o indicador do uso consciente do dinheiro

de que forma a gestão das finanças pessoais pode

foi de 72,9%, estável em relação ao percentual

impactar o orçamento doméstico, uma vez que

observado no ano passado (73,3%). As atitudes mais

os efeitos do consumo excessivo se fazem sentir

praticadas entre os consumidores brasileiros são as de

diretamente no bolso dos brasileiros. O consumismo

pesquisar preços de tudo, inclusive de itens baratos

e as aquisições impulsivas, por exemplo, podem

(89,8%), deixar de comprar produtos novos quando

ocasionar o desequilíbrio das contas, o endividamento

os antigos ainda podem ser utilizados ou consertados

excessivo e consequente inadimplência; além disso,

(89,5%), buscar oportunidades para evitar o consumo,

comprar além do necessário favorece o desperdício,

trocando, reaproveitando ou consertando produtos

bem como o acúmulo de bens que, muitas vezes, nem

(88,2%), planejar as compras do dia a dia (87,2%)

mesmo chegam a ser utilizados.

e controlar o valor da conta do telefone mês a mês
visando economizar (84,7%).

SUB-INDICADOR USO CONSCIENTE DO DINHEIRO
Geral

Sexo

73%

73%

72%

74%

Geral 2018

Geral 2019

Homem

Mulher

69%

18 a 34

Idade
74%

77%

35 a 49

50 ou mais

Classe
73%

73%

A/B

C/D/E

Por outro lado, as ações menos frequentemente

que durem mais e que possam ser consertados do

adotadas correspondem a sempre planejar as

que produtos que sejam baratos e que possa trocar

compras dos produtos mais caros (62,4%), preferir

quando quiser (48,9%) e ter chip de telefone celular

alugar ou emprestar coisas que não costuma usar

de mais de uma operadora para aproveitar diferentes

com frequência ao invés de compra-las (54,0%),

promoções (40,6%).

preferir comprar produtos que sejam mais caros, mas
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ATITUDES PARA O USO CONSCIENTE DO DINHEIRO
Sempre pesquisa preço de tudo, mesmo
quando compra itens baratos

90%

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

89%

Busca oportunidades para evitar o consumo, assim recorre
às trocas, reaproveitamento e/ou conserto,
buscando usufruir a duração máxima dos produtos

88%

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

87%

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

85%

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

85%

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

84%

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

84%

Já se arrependeu por ter comprado coisas que não precisava muito

80%

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

80%

Seu lazer preferido não é fazer compras*

79%

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

78%

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

77%

Sempre pede descontos em suas compras

76%

Evita fazer compras parceladas para não comprometer
o seu rendimento mensal

75%

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

73%

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

72%
62%

Sempre planeja as compras de produtos mais caros
Prefere alugar ou pegar emprestadas coisas que usa com pouca
frequência em vez de comprá-las
Prefere comprar produtos mais caros que duram mais
e que podem ser consertados, do que produtos
que sejam baratos e que possa trocar quando quiser*
Tem chip de telefone celular de mais de uma operadora
para aproveitar diferentes promoções

54%
49%
41%

* As frases foram invertidas para manter o padrão – sim como resposta adequada
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“Gerir bem os próprios recursos também é uma

está provando isso. Muitos brasileiros jovens já

forma de ser sustentável e impactar positivamente a

questionam sonhos de consumo que foram caros às

sociedade e as próprias finanças. Assim, comprar um

gerações anteriores, como a aquisição de um carro,

item novo não precisa ser sempre a primeira opção; a

por exemplo. Não é que as pessoas estejam parando

ascensão da chamada “economia colaborativa”, com

de consumir, e sim que passam a reavaliar suas

os sites e aplicativos de compra e venda de usados,

verdadeiras necessidades. O transporte e a mobilidade

são necessários, mas ter um carro na garagem pode ser

às plataformas de educação à distância, aos serviços

muito dispendioso. Então, vão surgindo alternativas e

de streaming e assim por diante” – explica o educador

isso se estende à compra de produtos para uso pessoal,

financeiro do SPC Brasil e do portal Meu Bolso Feliz,

ao compartilhamento do ambiente de trabalho, às

José Vignoli.

startups que viabilizam empréstimos mais acessíveis,
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PRÁTICAS DE
ENGAJAMENTO E
RESPONSABILIDADE
SOCIAL
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92% INCENTIVAM AS PESSOAS DA CASA
A ECONOMIZAR ÁGUA E LUZ

O último sub-indicador de práticas conscientes está

necessário incentivar o pertencimento à comunidade,

relacionado ao entendimento de que cada indivíduo

de forma que todos estejam engajados e interessados

tem um papel relevante para a preservação do meio

no bem-estar coletivo incentivando uns aos outros nas

ambiente, bem como um impacto na qualidade de

práticas que valorizam o consumo consciente no dia a

vida de todas as pessoas. Assim, determinadas ações

dia.

acabam servindo como modelos de referência: se
minhas atitudes são tomadas pensando não apenas
em mim, mas também nos outros ao meu redor,
aumentam as chances de que todos prosperem e
possam desfrutar igualmente dos recursos naturais do
planeta e dos benefícios e avanços conquistados pela
sociedade de consumo.

Em

2019,

o

indicador

de

engajamento

e

responsabilidade ficou em 76,9% (com aumento de
2,0 p. p. em relação a 2018, chegando a 78,8% entre
as mulheres). As práticas mais frequentes no dia a dia
são incentivar as pessoas da casa a economizar água
e luz (92,5%), preferir passar o tempo livre com a
família/amigos do que passear em shoppings ou fazer

Contudo, não basta incutir nos consumidores esse

compras (87,9%) e evitar comprar roupas de marcas

senso de responsabilidade individual; também é

que utilizam trabalho escravo (86,8%).

30

SUB-INDICADOR RESPONSABILIDADE SOCIAL
Geral
75%

Geral 2018

Sexo
77%

Geral 2019

75%

Homem

Idade
79%

Mulher

73%

18 a 34

79%

81%

35 a 49

50 ou mais

Classe
78%

77%

A/B

C/D/E

Em contrapartida, as ações menos comuns são: nunca

alimentos fora, porque são consumidos dentro do

comprar produtos não originais porque não quer

prazo de validade (68,6%) e raramente comprar

financiar o crime organizado (69,6%, com alta de 8,0

produtos não originais mesmo que tenham um preço

p.p. em relação a 2018), transformar roupas que não

mais atrativo (48,5%, com aumento de 6,9 p. p. em

servem mais em outras peças para reutilizá-las (69,0%,

relação a 2018).

com alta de 6,1 p.p. frente a 2018), dificilmente jogar

ATITUDES PARA ENGAJAMENTO E RESPONSABILIDADE SOCIAL
92%

Incentiva as pessoas da sua casa a economizarem água e luz
Prefere passar o tempo livre com família ou amigos
do que passear em shoppings ou fazer compras

88%

Evita comprar de marcas ou empresas
que utilizam trabalho escravo

87%

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

81%

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

81%

Incentiva as pessoas da sua casa a pechincharem nas compras

81%

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

80%

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

70%

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

69%

Dificilmente joga alimentos fora, pois são consumidos
dentro do prazo de validade*

69%

Raramente compra produtos não originais
mesmo sendo o preço muito atrativo*

48%

*As frases foram invertidas para manter o padrão – sim como resposta adequada
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De acordo com dados do Instituto de Desenvolvimento

contrabando chegou a 160 bilhões de reais em 2018,

Econômico e Social de Fronteiras (IDESF) e da Associação

comum rombo de 410 bilhões de reais acumulados nos

Brasileira de Combate à Sonegação (ABCF), o prejuízo

últimos três anos7.

causado à economia brasileira pela falsificação e o

Boa parte desse valor que deixa de ser arrecadado pela

que traz consequências para toda a sociedade. Além

indústria e pelos órgãos oficiais de tributação da União

disso, em muitos países a pirataria está diretamente

poderia retornar na forma de investimentos em saúde,

relacionada ao trabalho em condições desumanas

educação, habitação e saneamento básico, dentre

e mesmo aos regimes de escravidão moderna e ao

outras áreas. Assim, não custa lembrar que a escolha

trabalho infantil.

por um produto pirata, por exemplo, é uma ação
7 http://www.idesf.org.br/2019/03/15/contrabando-e-falsificacao-geraram-r-160-bilhoes-em-prejuizos-ano-passado-aponta-estudo/
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METODOLOGIA
TAMANHO AMOSTRAL

DATA DE COLETA

DA PESQUISA

DOS DADOS

Pesquisa realizada pela

837 casos, gerando

24 de maio a 06 de

as capitais brasileiras,

web, sendo os dados

margem de erro no geral

Junho de 2019.

homens e mulheres,

pós-ponderados para

de 3,4 p. p. para um

com idade igual ou

ficarem representativos

intervalo de confiança

maior a 18 anos,

da população.

a 95%.

PÚBLICO-ALVO

MÉTODO DE COLETA

Consumidores de todas

de todas as classes
econômicas.
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