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1 INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com questões ambientais vem ocupando lugar privilegiado nas 

diversas atividades realizadas pelo homem, tornando o meio ambiente objeto 

primordial de análise no mundo contemporâneo. 

A busca pelo desenvolvimento fez com que a sociedade percebesse, por 

muitos anos, com naturalidade o processo de industrialização que utiliza os recursos 

naturais como se fossem infinitos, não dando muita importância às consequências 

desses atos, gerando assim uma cadeia de problemas ambientais e sociais. 

Segundo Cortez e Ortigoza (2007) os padrões de consumo e produção são 

influenciados pelas características da industrialização e do desenvolvimento. Uma 

vez que a sociedade moderna é constantemente incentivada pelo consumo 

desenfreado de produtos muitas vezes supérfluos e descartáveis.  

Os atuais padrões de consumo constituem um dos principais motivos da atual 

crise ecológica tornando os consumidores atores fundamentais na superação dessa 

crise. 

Dias (2014) aponta que as preocupações com questões ambientais em todos 

os âmbitos da sociedade: econômico, político, social, cientifico e tecnológico, 

estendeu-se no século XX, tendo em vista que não era possível ignorar a existência 

de uma crise ecológica. O autor afirma ainda que se caso esses padrões de 

consumo fossem mantidos, a existência da humanidade estaria em risco e somente 

a compreensão de um número maior de pessoas permitiria mudança nas ações 

individuais. Portanto, faz-se necessário que os consumidores se tornem 

ecologicamente conscientes, ou seja, que a palavra consumo esteja implícita na 

palavra sustentabilidade. 

Para Gadotti (2008) não é possível mudar o mundo sem mudar as pessoas, 

tendo em vista que os processos de mudança do mundo e das pessoas são 

interligados. Em uma sociedade que se torna cada dia mais refém das tecnologias e 

informações a educação é tida como uma ferramenta imprescindível para um mundo 

mais produtivo e sustentável a todos. 

As atuais transformações ambientais e estruturais têm fomentado discussões 

acerca do desenvolvimento sustentável, de maneira com que as ações dos 
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indivíduos perante o meio ambiente refletem nas mudanças de clima e as crises 

ambientais (SILVA, CORRÊA, AGUIAR, 2010). 

Em 1987 a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

produziu o relatório intitulado: Nosso Futuro Comum, também conhecido como 

relatório Brundtland que por sua vez definiu o conceito de desenvolvimento 

sustentável como a maneira como a geração atual satisfaz suas necessidades sem 

comprometer as gerações futuras (SENADO, 2012). Porém, o modelo de 

desenvolvimento apresentado pelo relatório acabou por refletir em problemas 

ambientais, intensificando a preocupação com os seres vivos do planeta (GALLO et 

al., 2012). 

Mais tarde, o desenvolvimento sustentável fora definido na Comissão Mundial 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), criado pela Organização das 

Nações Unidas na conferência denominada Rio 92, no qual foram tratadas questões 

relacionadas ao desenvolvimento econômico sem que haja um consumo excessivo 

dos recursos naturais e degradação do meio ambiente (ROMEIRO, 2012). 

Assim, o desenvolvimento econômico teria como objetivo o equilíbrio entre o 

desenvolvimento socioeconômico e a preservação do meio ambiente (GOMES, 

2006). Neste contexto, verifica-se que tanto a responsabilidade social quanto o 

desenvolvimento sustentável estão cada vez mais presentes na vida dos indivíduos, 

se tornando assunto de grande repercussão entre estes e as empresas. Dentre os 

assuntos abordados está o consumo sustentável que envolve a escolha de produtos 

que utilizam menos recursos naturais em sua produção, bem como a mudança do 

comportamento perante ao consumo consciente. 

O estudo sobre o consumo sustentável proporciona uma perspectiva de 

conservação do meio ambiente e de um futuro melhor para as gerações futuras. 

Porém, para que isso torne-se uma realidade na vida de todos é necessário que os 

mercados e os consumidores mudem seus hábitos, conforme afirma Cavalcanti 

(2011). 

O consumo sustentável é um tema discutido nos dias de hoje, porém teve sua 

preocupação iniciada de fato a partir dos anos 1990, no qual os indivíduos 

componentes de uma sociedade passaram a ser considerados protagonistas para a 

crise ambiental (PORTILHO, 2005). 
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Corroborando este pensamento, Cortez e Ortigoza (2007), afirmam que 

vivemos em tempos de grande degradação ambiental causada pelo 

desenvolvimento econômico-industrial e pelos hábitos consumistas da sociedade 

atual. As autoras salientam ainda que o padrão de consumo da sociedade moderna 

é ambientalmente insustentável, ocasionando mudanças drásticas no meio ambiente 

e ameaçando a continuidade da vida humana. 

Ainda, para Costa e Oliveira (2009), o atual desequilíbrio entre a preservação 

do meio ambiente e o desenvolvimento socioeconômico se dá pela falta de 

preocupação com os critérios ambientais, no que tange aos processos de produção 

de produtos, onde o foco principal é a obtenção de lucros. 

A sociedade contemporânea está consumindo cada vez mais, colocando o 

consumo como protagonista da sua vida social (TWITCHELL, 1999), gerando 

enormes desperdícios e contribuindo para a degradação ambiental (CORTEZ; 

ORTIGOZA, 2007). 

Neste sentido, tem-se que o consumo faz parte da vida de todos e é algo que 

vem acompanhando a evolução humana, mesmo nas sociedades antigas existia 

uma cultura de consumo e produtos que atendiam às necessidades dos habitantes 

locais (LARENTIS, 2012). 

O processo de consumo de determinado produto gira em torno da necessidade 

de cada indivíduo, seja ele impulsionado pelo desejo, pelo status ou por fatores 

exteriores que envolvem o Marketing. Para que essa necessidade possa ser saciada 

faz-se necessário que este indivíduo seja estimulado de maneira com que ele mude 

o pensamento em prol do desejo, despertando a vontade deliberada de consumo 

(FUSCO, 1995). 

Para Crocco et al (2013), afirmam que o comportamento do consumidor é 

influenciado diretamente por variáveis sociológicas e psicossociológicas e variáveis 

individuais, onde as duas primeiras referem-se ao consumo influenciado pela família, 

grupo, classe social e cultura da sociedade dos indivíduos. Já a terceira refere-se às 

influências da motivação e emoção, estilo de vida, personalidade, atitudes, 

percepção e aprendizado e variáveis demográficas e biológicas de cada ser 

humano. Para o autor estas variáveis determinam o processo de decisão de compra 

dos consumidores. 
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Segundo Karsaklian (2000, p.19) “[...] o consumidor tenderá a escolher um 

produto que corresponda ao conceito que ele tem ou que gostaria de ter de si 

mesmo”. Assim seu comportamento envolve a motivação acerca da necessidade e 

do seu desejo. 

Dessa maneira, para Andrade (1998), o consumidor tem papel fundamental 

para a criação de um padrão de consumo sustentável, uma vez que estes são 

responsáveis por assegurar que a sociedade caminhe em direção à um ambiente 

sustentável. 

 

2 JUSTIFICATIVA E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Ao longo dos anos o meio ambiente natural vem dando sinais muito claros do 

estágio avançado de deterioração em que se encontra. Felizmente, observam-se  

avanços na conscientização da sociedade em relação a esse fato, considerando o 

surgimento de várias práticas que visam conciliar as demandas de consumo da 

sociedade alinhadas à preservação do meio ambiente. 

O conceito de sustentabilidade surgiu em 1987 traduzindo a ideia de 

desenvolvimento consciente em relação às demandas ambientais. Desde então, a 

ideia de desenvolvimento sustentável extrapolou a barreira das pesquisas científicas 

e passou a atingir a população com maior abrangência. Desta forma, muito tem se 

avançado nesta área, haja vista que o conhecimento é um passo importante para a 

conscientização. Por conseguinte, a conscientização da população mundial é 

primordial para que a sustentabilidade passe de mero conceito à pratica efetiva. É 

necessário que ações sustentáveis sejam praticadas de forma generalizada para 

produzir efeitos contundentes. Afonso (2006) reitera essa ideia afirmando que a 

sustentabilidade além de não poder ser alcançada de forma instantânea, requer 

ainda a participação da sociedade como um todo para ser viabilizada. 

Conforme Kraemer, Silveira e Rossi (2012) os cidadãos se veem na 

responsabilidade de agir nessa direção, que tem poucas oportunidades de atuação 

tão acessíveis como o consumo. Afinal, em uma sociedade na qual os indivíduos 

são incentivados a consumir, tendo em vista o processo cultural e de consciência 

coletiva descrito por Durkein (1974). Neste sentido é mister identificar as motivações 



7 

 

que propulsionam práticas de consumo sustentável dos consumidores e seu impacto 

na preservação do meio ambiente. 

Face ao exposto, tem-se que a problemática objeto desta pesquisa sintetiza-

se na questão que se segue: Quais as motivações que propulsionam práticas de 

consumo sustentável dos consumidores da região administrativa do Guará II? 

 

3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral da presente pesquisa é identificar as motivações, influências 

e práticas que propulsionam o consumo sustentável dos consumidores da região 

administrativa do Guará II? 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

(OE1) Mapear o perfil socioeconômico dos consumidores da amostra; 

(OE2) Identificar os fatores associados ao processo de decisão de compra por 

produtos sustentáveis, por parte do consumidor; 

(OE3) Analisar as crenças e percepções sobre a resiliência ao consumo sustentável. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para Demo (2009) a metodologia refere-se aos instrumentos e procedimentos 

utilizados para o delineamento de uma pesquisa científica, ou seja, a parte 

conceitual onde a pesquisa se baseará. 

Entende-se por metodologia como a “análise, a comparação e a síntese, os 

processos mentais da dedução e indução, processos comuns a todo tipo de 

investigação quer experimental, quer racional” (CERVO; BERVIAN, 2002, p.25). 

Segundo Kahlmeyer-Mertens et al. (2007, p.15) “metodologia científica é o 

estudo dos métodos de conhecer, de buscar o conhecimento. É uma forma de 

pensar para se chegar a natureza de um determinado problema, seja para explica-lo 

ou estuda-lo”. 

O propósito do estudo caracteriza-se como descritivo, pois “busca conhecer as 

diversas situações e relações que ocorrem na vida social, política, econômica e 

demais aspectos do comportamento humano [...]” (CERVO; BERVIAN, 2002, p.66). 

Para Boente e Braga (2004) a pesquisa descritiva visa o conhecimento 

aprofundado acerca das proposições estudadas servindo de alicerce para a 

explicação dos fatos e fenômenos. 

Andrade (2001) afirma que, a ´pesquisa descritiva envolve um conjunto de 

ações onde é necessário verificar, catalogar, registrar, agrupar e elucidar os dados 

da pesquisa sem a interferência do pesquisador. Ou seja, toda a informação 

coletada não sofre manipulação do autor da pesquisa. 

Esta pesquisa caracteriza-se sob abordagem qualitativa que, segundo Kauark, 

Manhães e Medeiros (2010), trata sobre os fenômenos sociais, atrelados a interação 

e vínculo indissociável entre o indivíduo a ser pesquisado e o ambiente ao seu redor. 

Corroborando este conceito, Prodanov e Freitas (2013) consideram que a 

pesquisa qualitativa trata dos fenômenos sociais em que os estudos são realizados 

de maneira com que o pesquisador, o ambiente estudado e o objeto de estudo se 

comuniquem, sem que haja qualquer interferência por parte desse primeiro. 

Assim, “a pesquisa qualitativa progride em um processo indutivo de 

desenvolvimento de hipóteses e teoria à medida que os dados são revelados. O 
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pesquisador é o instrumento primário na coleta e na análise de dados” (THOMAS; 

NELSON; SILVERMAN, 2012, p. 41). 

Quanto ao método/técnica, a presente pesquisa caracteriza-se como estudo de 

caso por se fazer através de estudo aprofundado e exaustivo, com fito de ampliar o 

conhecimento acerca do fenômeno estudado (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 

2010). 

Para Prodanov e Freitas (2013, p.60), o estudo de caso “consiste em coletar e 

analisar informações sobre determinado indivíduo, uma família, um grupo ou uma 

comunidade, a fim de estudar aspectos variados de sua vida, de acordo com o 

assunto da pesquisa”. 

Corroborando, Yin (2015) afirma que o estudo de caso é utilizado em muitas 

situações, para contribuir ao nosso conhecimento dos fenômenos individuais, 

grupais, organizacionais, sociais políticos e relacionados. 

Nesse contexto, a escolha deste método se justifica pelo objetivo de se detalhar e 
melhor esclarecer os fenômenos do propósito da pesquisa, por meio do estudo 
empregado de maneira exaustiva e aprofundada. 

De acordo com Kauark, Manhães e Medeiros (2010, p. 58) questionário “numa 

pesquisa, é um instrumento ou programa de coleta de dados. A confecção é feita 

pelo pesquisador, o preenchimento é realizado pelo informante”. 

Questionário é uma série de questões ordenadas, no qual o informante 

responde por escrito (PRODANOV; FREITAS, 2013) 

Rampazzo (2005, p. 112) afirma que “O questionário é um instrumento de 

coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser 

respondidas por escritos e sem a presença do entrevistador”.  

No que diz respeito ao horizonte temporal, para esta pesquisa aplicar-se-á o 
horizonte transversal, pois a coleta de dados será realizada em um momento pontual 
no tempo (RICHARDSON, 1999). 
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