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RESUMO

Considerando a mudança climática global, mais acentuadamente constatada a partir
da década de 1960, fica evidente e óbvia a urgência em planejar e articular ações no
sentido de minimizar o impacto ambiental advindo da exploração do planeta. O
presente estudo tem como propósito avaliar a consciência ambiental de alunos
universitários, procurando elucidar como eles se relacionam com o ambiente natural
em que vivem. Neste sentido, o objetivo da dissertação foi o de analisar como a
Maturidade Ecológica influencia a consciência ambiental, a atitude em relação a
produtos ambientalmente corretos e a intenção de compras destes produtos, na
perspectiva dos alunos universitários, e encontrar uma relação entre os três
construtos, consciência ambiental, atitude e intenção de compra. O presente estudo
é de cunho descritivo com abordagem quantitativa. A pesquisa ficou segmentada em
quatro partes: questões balizadoras para mensurar a maturidade ecológica;
questões para medir o grau de consciência ambiental; as atitudes em relação a
produtos ambientalmente corretos e a intenção de compra destes produtos, na
perspectiva dos alunos universitários. A escala referente a cada um destes
construtos foi devidamente validada pelo coeficiente alfa de Cronbach. Os testes de
hipóteses demonstraram que, em geral, quanto maior a maturidade ecológica,
maiores são as médias dos construtos consciência ambiental, atitude em relação a
produtos ambientalmente corretos e intenção de compra de produtos
ecologicamente corretos. A modelagem de equações estruturais incluiu a análise
fatorial exploratória (AFE), para verificar se as variáveis observáveis ou indicadores
representavam, de forma unidimensional, cada um dos três construtos. A
modelagem de equações estruturais demonstrou que a consciência ambiental teve
influência sobre a atitude em relação a produtos ambientalmente corretos e a atitude
exerceu influência sobre a Intenção de compra. Todavia, a consciência ambiental
não apresentou influência sobre a intenção de compra e quando tal relação foi
considerada no modelo implicou fraca influência de ambas, consciência e atitude,
sobre a intenção de compra. Pode-se concluir que a intenção de compra não recebe
influência dos construtos consciência e atitude, ou, no máximo, é afetada somente
pela atitude. Os resultados da pesquisa evidenciaram que os alunos universitários
apresentaram sinais de baixa maturidade ecológica. O aprofundamento da pesquisa
proporcionou um melhor entendimento do fenômeno ambiental, a transformação das
suas questões e aprimoramento do entendimento e o conceito de “Maturidade
Ecológica”.
Palavras-chave: Maturidade ecológica; Consciência Ambiental; Atitude, Intenção de
compra.

ABSTRACT

Considering the climatic change, more sharply observed from the 1960s, it is evident
and urgent the need to plan and coordinate actions as to minimize environmental
impact that originates from the exploration of the planet. The present study aims to
evaluate the environmental awareness of university students in order to elucidate
how they relate to the natural environment in which they live. In this way, the purpose
of this work was to analyze how the Ecological Maturity influences environmental
awareness, the attitude towards environmentally friendly products and intention to
purchase these products from the perspective of college students and discover the
relation among these three constructs: environmental awareness, attitude and
purchase intention. This is a descriptive study with quantitative approach. The
research was divided into four parts, foundation issues to measure the ecological
maturity; issues to measure the degree of environmental awareness, attitudes
towards environmentally friendly products and ultimately, the intention to purchase
these products from the perspective of university students. The scale referring to
each one of these constructs was accurately validated by Cronbach's Alpha
coefficient. Hypothesis tests showed that in general, the stronger the ecological
maturity, the greater are the averages of the constructs of environmental awareness,
attitude towards environmentally friendly products and purchase of environmentally
friendly products. The structural equation modeling included exploratory factor
analysis (EFA) to determine if the observed variables or indicators represented each
of the three-dimensional constructs. The structural equation modeling showed that
environmental awareness has had an influence on the attitude towards
environmentally friendly products and the attitude influenced upon the purchase
intention. Nevertheless, the environmental awareness had no influence on purchase
intent and when this relationship was considered in the model it resulted in a weak
influence of both awareness and attitude on purchase intention. It can be concluded
that the purchase intention is not influenced by the constructs of awareness and
attitude, or at most it is only affected by the attitude. The results of the research
demonstrated that the university students showed signs of low ecological maturity.
Further research allowed a better understanding of the environmental phenomenon,
the transformation of its issues and improvement of the understanding and concept
of "Ecological Maturity."
Keywords: Ecological maturity; Environmental Awareness; Attitude; Purchase
intention.
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1 INTRODUÇÃO

Existe uma crença corrente de que os recursos naturais estão disponíveis
para saciar as necessidades do ser humano. Entretanto, constata-se um quadro
acelerado de degradação ambiental. Estas duas tendências entram frequentemente
em choque, provocando o repensar da relação do homem com a natureza. Este
repensar induz um movimento no sentido de discutir a preservação ambiental.
Considerando a mudança climática, mais acentuadamente constatada a partir
da década de 1960, fica evidente e óbvia a urgência para planejar e articular ações
no sentido de minimizar o impacto ambiental. Para tanto, os discursos em torno do
tema ambiental não podem ser tratados como moda, mas sim, como consciência
ambiental e também não vista de forma local, mas sim global, porque vivemos em
um mundo sem fronteiras e as ações praticadas no Brasil refletem em todo o planeta
e vice-versa.

1.1 Contextualização do Problema

Diante da aceleração da degradação do meio ambiente, ocorrida nos últimos
anos, que está relacionada ao uso indiscriminado dos recursos existentes no meio
ambiente, os movimentos ambientais estão sendo fortalecidos e vem surgindo uma
nova modalidade de consumo denominado ecologicamente correto (verde).
Entende-se por produto ecológico
[...] todo artigo que, artesanal, manufaturado ou industrializado, de uso
pessoal, alimentar, residencial, comercial, agrícola e industrial, seja não
poluente, não tóxico, notadamente benéfico ao meio ambiente e à saúde,
contribuindo para o desenvolvimento de um modelo econômico e social
sustentável (DIAS, 2007)

Outro conceito de produto ecologicamente correto “são produtos que
contribuem para o respeito à natureza, ao homem e principalmente para se garantir
a vida para as próximas gerações” (OLIVEIRA, 2007, p. 1).
Observam-se articulações em nível mundial, no sentido de definir metas de
redução dos impactos ambientais, que poderão desenhar um novo ciclo de
desenvolvimento pautado pela economia para baixo carbono, tais como: ECO-92,
Protocolo de Kyoto, Conferência de Copenhague, Conferência de Estocolmo,
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Convenção do Clima, Fundo Verde do Clima, entre outros, mas os impasses estão
aí, diante da visão de correntes de pensamentos e interesses dos blocos de países
desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos.
Está prevista para junho de 2012, no Rio de Janeiro, Brasil, a Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável - Rio +20, que objetiva a
geração de um tratado que estabeleça obrigações a todos os países envolvidos
(mais ou menos 200 nações) com metas de redução de emissões de gases de efeito
estufa na atmosfera, condição essencial para desenvolvimento de uma Economia
verde (MATIAS, 2011).
Estudos elaborados por cientistas da University College de Londres apontam
que a mudança climática é a maior ameaça à saúde mundial no século XXI. Este
estudo pretende servir de modelo para os governantes atuarem com ações
objetivando minimizar os impactos ambientais (CURI, 2010).
Uma das maiores preocupações do Brasil é o reflexo causado pelas
mudanças climáticas que poderão ocasionar: elevação do nível do mar, furacões,
impacto florestal, agravamento das secas e redução da produtividade agrícola, com
impacto ambiental direto e também na qualidade de vida da população (CURI,
2010).
A Organização Não Governamental (ONG) ambiental americana Worldwatch
vem denunciando, desde 2001, os danos sociais e ambientais causados pelo
consumo elevado da economia baseada no princípio do tudo à vontade e advertem
sobre os impactos à saúde humana e planetária, com isto, sugerindo uma mudança
cultural de comportamento do consumo, por intermédio de produção responsável e
menos agressiva ao meio ambiente (LAVILLE, 2009).
A Educação Ambiental no Brasil tenta assumir uma maior abrangência, além
de proteger os recursos naturais, mas com uma visão de construir uma sociedade
sustentável. Inclusive, a Educação Ambiental foi legalizada por intermédio da lei n.
9.795, de 27 de abril de 1999 que afirma no seu art. 1º:
[...] entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais
o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida
e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999, p. 1)
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E em seu art. 2º "a educação ambiental é um componente essencial e
permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em
todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não
formal” (BRASIL, 1999, p. 1).
Para Trigueiro (2010), educação ambiental é o processo em que se busca
despertar a preocupação individual e coletiva para a questão ambiental, garantindo o
acesso à informação em linguagem adequada, contribuindo para o desenvolvimento
de uma consciência crítica e estimulando o enfrentamento das questões ambientais
e sociais.
O cidadão brasileiro tem direito a um meio ambiente saudável e equilibrado
(artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil), mas também tem o
dever de contribuir para a conservação e preservação da qualidade ambiental
(BRASIL, 1988). Para tanto, depara-se com a necessidade de melhorar a qualidade
do ensino que, no caso específico do Brasil, apresenta índice baixíssimo e, então,
tratar da educação ambiental. As iniciativas ainda são isoladas, pela própria
percepção da escola quanto à importância de implantação da educação ambiental.
(SEIFFERT, 2009)
Observa-se um movimento da sociedade, objetivando estimular a mitigação,
com posturas conscientes e senso de responsabilidade.
A determinação dos desejos e comportamento dos consumidores é uma das
causas mais determinantes. As crianças assimilam e constroem essa cultura, no seu
processo de desenvolvimento, observando os pais, as escolas, a sociedade e outras
instituições que fazem parte da vida.
Nas últimas décadas, as mudanças no ambiente demográfico e a evolução
tecnológica promoveram uma mudança significativa no comportamento e desejo dos
consumidores, consequentemente dando melhores condições e qualidade de vida.
Mas, para haver mudanças no comportamento dos consumidores deverá
haver uma mudança cultural na Atitude dos mesmos.
Objetivando o entendimento de Atitude, conceitua-se assim: “É uma
predisposição aprendida de se comportar de uma maneira sistematicamente
favorável ou desfavorável em relação a um determinado objeto” (SCHIFFMAN,
KANUK, 2009).
O presente estudo tem como propósito avaliar a consciência ambiental de
alunos universitários, procurando elucidar como eles se relacionam com o ambiente

20

natural em que vivem. Com este objetivo, a pesquisa também explora as atitudes
dos universitários para com a conservação do planeta e suas intenções de compras
de produtos ecologicamente corretos.
O estudo almeja estabelecer as relações existentes entre consciência
ambiental, atitude e intenção de compras de produtos ecologicamente corretos por
um segmento da sociedade que é considerado informado, possuidor de
discernimento e futuros formadores de opinião.
Em relação ao discernimento ecológico, houve a preocupação em identificar o
que nesta dissertação é denominada de Maturidade Ecológica. Trata-se de um
termo usado para identificar os indivíduos que possuem coerência em suas atitudes
e práticas. Pessoas que incorporaram em seus comportamentos uma conduta
ambientalmente correta. A pesquisa procurou identificar a Maturidade Ecológica de
alunos universitários e associá-la à consciência e à atitude em prol da ecologia.
Neste sentido, a questão orientadora da presente pesquisa pode ser
estabelecida da seguinte forma: Como a Maturidade Ecológica está relacionada à
consciência ambiental, à atitude em relação a produtos ambientalmente corretos e à
intenção de compras destes produtos, na perspectiva dos alunos universitários?

1.2 Objetivos

Em conformidade com os argumentos descritos na seção anterior, os
seguintes objetivos nortearão a presente dissertação de mestrado.

1.2.1 Objetivo Geral

Analisar como a Maturidade Ecológica influencia a consciência ambiental, a
atitude em relação a produtos ambientalmente corretos e a intenção de compras
destes produtos, na perspectiva dos alunos universitários e encontrar uma relação
entre os três construtos, consciência ambiental, atitude e intenção de compra.

1.2.2 Objetivos Específicos

1. Desenvolver o conceito de maturidade ecológica;
2. Testar a influência da maturidade ecológica sobre a consciência ambiental;
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3. Testar a influência da maturidade ecológica sobre a atitude em relação a
produtos ambientalmente corretos;
4. Testar a influência da maturidade ecológica sobre a intenção de compra de
produtos ambientalmente corretos;
5. Identificar como a consciência ambiental e a atitude influenciam a intenção de
compra de produtos ambientalmente corretos.

1.3 Justificativa

O presente estudo pretende identificar como o consumidor se posiciona nas
relações

ambientais, nas

atitudes

e

intenções de

compras

de produtos

ecologicamente corretos.
O tema é relevante, por explorar conceitos e fenômenos ainda pouco
compreendidos e pertencentes à agenda para a sustentabilidade do planeta.
A teoria, concernente aos temas relativos à consciência ambiental,
sustentabilidade, marketing verde, ecologia, está ainda em construção e carece de
estudos aprofundados.
É relevante conhecer o comprometimento, visão, entendimento do estudante
universitário, quanto às questões ambientais, tendo em vista o seu papel presente e
futuro na sociedade.
Em especial, para a área de Logística na qual o pesquisador tem atuado, as
questões ecológicas tornaram-se especialmente relevantes. O problema da
conservação da natureza tem-se tornado também uma oportunidade de transformar
lixo em riqueza, entre outras possibilidades.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Nesta sessão, buscou-se uma revisão dos conceitos a respeito dos assuntos
da pesquisa. A revisão da literatura objetiva fornecer suporte teórico ao tema
abordado neste trabalho, procurando dar o suporte necessário para formatação da
questão orientadora do trabalho, ou seja: Como a Maturidade Ecológica está
relacionada

à

consciência

ambiental,

à

atitude

em

relação

a

produtos

ambientalmente corretos e à intenção de compras destes produtos, na perspectiva
dos alunos universitários?
Para tanto, o assunto foi dividido em duas partes. A primeira parte trata da
consciência ambiental, abordando temas como: sustentabilidade, marketing verde,
produto verde, embalagens e logística reversa, focando o impacto das questões
ambientais e também a influência nas compras dos consumidores.
A segunda parte trata do comportamento do consumidor, passando pelos
temas da atitude e intenções nas compras dos consumidores.

2.1 Consciência Ambiental

Presencia-se notadamente, a partir nos últimos anos, um aumento
extraordinário da população mundial, consumo abusivo principalmente nos países
desenvolvidos e também metodologias de processos e tecnologias de produção
incompatíveis com a preservação ambiental.
Diante do uso indiscriminado dos recursos existentes no meio ambiente,
surgem movimentos ambientais que estão sendo fortalecidos e, com isto, surgindo
uma nova modalidade de consumo denominado ecologicamente correto (verde).
Assim sendo, o tema ambiental não poderá ser tratado como moda, mas
passar por uma discussão, quanto ao desenvolvimento da consciência ambiental de
forma global, porque se vive em um mundo sem fronteiras e todas as ações se
refletem em todo o planeta.
Para Laville (2009), a ideia do tema ambiental não é moda, visto que uma
Dow Jones conclama as grandes empresas a uma maior responsabilidade social e
ambiental. Com isto, surgem movimentos e mudanças na relação capital financeiro,
capital humano e capital natural, forçando tomadas de consciência com ações
práticas mais responsáveis.
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Para Dias et al. (2009), consciência ambiental é o indivíduo se posicionar
frente às questões relativas ao meio ambiente com decisões, levando em
consideração o impacto ambiental das suas posturas e ações.
De acordo com Dias (2007), a preocupação ambiental está em todos os
ambientes da sociedade: econômico, político, social, científico, tecnológico etc. Com
isto, cria-se uma crise ecológica gerada pela redução da camada de ozônio,
aquecimento devido ao efeito estufa, mudanças climáticas, diminuição da
biodiversidade, ameaça a diferentes ecossistemas e contaminação do ar, dos solos,
da água dos rios e oceanos.
Os países desenvolvidos sustentaram um modelo de crescimento contínuo do
consumo, que requer meios gigantescos, como produção, logística, gestão de
resíduos pós-consumo, utilizando da exploração indiscriminada de recursos fósseis
e minerais, recursos esses com capacidade finita do planeta.
Destaca-se também o surgimento dos países em processo de industrialização
que estão adotando o mesmo modelo de consumo e degradação ambiental, como,
por exemplo, o BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).
Destaca-se, no quadro a seguir, a evolução da preocupação ambiental nas
décadas de 1970 e 1990. Observa-se como a visão partiu de local para global.
Quadro 1 - A evolução da preocupação ambiental
Fator

Ambientalismo na década de
1970

Ambientalismo na década
de 1990

Ênfase

Em problemas ambientais

Em problemas subjacentes
dos nossos sistemas sociais,
econômicos, técnicos e
legais.

Foco geográfico

Em problemas locais (por
exemplo, poluição)

Em questões globais (por
exemplo, aquecimento
global).

Identidade

Estreitamente ligado a outras
causas contra os sistemas
vigentes

Um movimento separado
abraçado por muitos
elementos do sistema vigente

Fonte de suporte

Uma elite intelectual e os que
estavam à margem da
sociedade

Uma base ampla

Base de campanha Usava previsões de crescimento
exponencial para prever futuros
problemas ambientais (por
exemplo, limites do
crescimento)
Fonte: Dias (2007, p. 12).

Usava evidências da
degradação ambiental
corrente (por exemplo, o
buraco na camada de ozônio)
(Continua...)
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Quadro 1 - A evolução da preocupação ambiental
Fator

Ambientalismo na década de
1970

Ambientalismo na década
de 1990

Atitude em relação
às empresas

A empresa é o problema.
Geralmente adversária

Empresas vistas como parte
da solução. Mais parcerias
formadas

Atitude em relação
ao crescimento

Desejava crescimento zero

Desejava crescimento
sustentável

Visão da interação
ambiente/empresa

Focalizada nos efeitos negativos Focalizava as inter-relações
da atividade empresarial sobre o dinâmicas entre empresas,
meio ambiente
sociedade e meio ambiente
Fonte: Dias (2007, p. 12).
(Conclusão)

Pesquisa sobre os problemas ambientais atuais que afetam grande parte do
mundo, elaborada e divulgada em março de 2006, pelo Ministério do Meio Ambiente,
referente aos períodos de 2001 e 2006, confirma a evolução da consciência
ambiental no Brasil, conforme demonstra o Quadro 2.

Quadro 2: Problemas ambientais que afetam o mundo
Problemas

2001

2006

Desmatamento de florestas

51%

77%

Poluição do ar

54%

70%

Poluição de rios, lagos e outras fontes de água

55%

69%

Aumento do volume de lixo

34%

55%

Diminuição da camada de ozônio

36%

52%

Poluição dos mares

32%

52%

Extinção de espécies de animais e plantas

29%

43%

Mudanças do clima
Fonte: Adaptado de Dias (2007, p. 16).

23%

43%

Conforme Leonard (2010), o modelo atual de exploração, de forma
indiscriminada, é insustentável e o sistema econômico atual deverá ser
redirecionado, com mudanças radicais no modelo de extrair, fazer e descartar, bem
como o modelo de consumo da população.
Propõe-se um modelo de viver em comunidade que priorize o fortalecimento
coletivo e não a compra de coisas, como: compartilhar área, objetos, utensílios,
transportes etc.
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Mas vai mais longe, além de somente reduzir o crescimento dos danos
ambientais, propondo que tem de haver uma mudança radical em nossos sistemas
energéticos, de transportes e agrícolas. No entanto, nos deparamos com mudanças
radicais que os nossos lideres reconhecem serem necessárias, mas parecem
temerosos de colocar em discussão.
Na Conferência Climática da Organização das Nações Unidas – ONU -, no
período de 28/11/2011 a 11/12/2012, em Durban, (África do Sul), observou-se
novamente os lideres mundiais adiando ações concretas quanto às medidas a
serem tomadas para mitigar as emissões de gases do efeito estufa, objetivando
conter o aquecimento global dentro de limites toleráveis.
Pinotti (2010) destaca o perigo para a humanidade, diante da degradação do
meio ambiente, mas que com o avanço da tecnologia é possível quantificar suas
consequências. Apesar do grau de educação, as decisões estratégicas entre o
homem e o meio ambiente poderão comprometer a qualidade de vida das próximas
gerações. Enfatiza-se que novos problemas ambientais aparecerão nos próximos
anos, além dos já conhecidos que já se sabe como enfrentar, faltando, entretanto,
vontade de agir com visão de longo prazo.
Considerando a importância da Educação Ambiental, Trigueiro (2010)
conceitua:

Processo em que se busca despertar a preocupação individual e coletiva
para a questão ambiental, garantindo o acesso à informação em linguagem
adequada, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência crítica
e estimulando o enfretamento das questões ambientais e sociais.
Desenvolve-se num contexto de complexidade e procura trabalhar não
apenas a mudança cultural, mas também a transformação social,
assumindo a crise ambiental como uma questão ética e política
(TRIGUEIRO, 2010).

Conforme demonstrado por Almeida, Mello e Cavalcanti (2004), no Quadro 3
a tendência é de um novo paradigma de consumo, diante da intensificação da
humanidade em defesa da preservação ambiental, abrindo, com isto, oportunidades
para novos negócios, frente à elevação da consciência ambiental.
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Quadro 3 - Paradigmas obsoletos e ambientalmente corretos
Velhos Paradigmas

X

A responsabilidade ambiental corrói a
competitividade

X

Gestão ambiental é coisa apenas para
grandes empresas

X

Ambientalmente Corretos
A ecoestratégia empresarial gera novas
oportunidades de negócios

A pequena empresa é até mais flexível
para introduzir
As ONG's consolidam-se tecnicamente e
O movimento ambientalista age
X
participam da maioria das comissões de
completamente fora da realidade
certificação ambiental
A função ambiental está em diversos
A função ambiental na empresa é
X
setores do planejamento estratégico da
exclusiva do setor de produção
empresa
Fonte: Adaptado de Almeida, Mello e Cavalcanti (2004, p. 22).

A pesquisa do Instituto Akatu e do Instituto Ethos, de 2010, O consumidor
brasileiro e a sustentabilidade: atitudes e comportamentos frente ao consumo
consciente, percepções e expectativas sobre o RSE – responsabilidade social das
empresas apresentou baixa manifestação positiva, diante de perguntas que focaram
a reciclagem e a compra sustentável, e, que presumidamente, decorreram do nível
de conscientização dos pesquisados: Em minha casa separo o lixo para reciclagem;
Procuro passar ao maior número possível de pessoas as informações que aprendo
sobre empresas e produtos; Comprei produtos orgânicos nos últimos seis meses;
Comprei produtos feitos com material reciclado nos últimos seis meses (INSTITUTO
AKATU; INSTITUO ETHOS, 2010).
Já a pesquisa do Instituto Akatu, de 2009, Estilos sustentáveis de vida com
jovens brasileiros, na faixa etária de 18 a 35 anos, apresentou valores relevantes
quanto a preocupações dos jovens sobre As mudanças climáticas, saltando de 24%
em 2001 para 61% em 2009. Outra, relacionada às questões ambientais, é a
Reduzir a poluição, que elevou de 60% em 2001 para 72% em 2009 (INSTITUTO
AKATU, 2009).
A conclusão da referida pesquisa para este fenômeno foi: as discussões
sobre sustentabilidade, responsabilidade social empresarial, consumo consciente e
meio ambiente, temas estes que receberam forte tratamento na mídia, possibilitaram
a percepção da população jovem quanto às necessidades de transformação.
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2.1.1 Sustentabilidade

A questão proposta pelo estudo fundamenta-se nos pressupostos da
sustentabilidade que é conceituada como:
Qualidade de um sistema que é sustentável; que tem a capacidade de se
manter em seu estado atual durante um tempo indefinido, principalmente
devido à baixa variação em seus níveis de matéria e energia; dessa forma
não esgotando os recursos de que necessita. (TRIGUEIRO, 2010).

O conceito de sustentabilidade leva em consideração os seguintes pilares:
ambiental, social e econômico-financeiro, criados nos anos 1990 pelo cientista norteamericano John Elkington, no original triple bottom line, conhecidos como 3P’s People, Planet and Profit (Trigueiro, 2010).
Segundo Curi, (2010), a corrente ecológica rejeita a tese de que a função da
natureza é prover meios para o desenvolvimento do homem e argumenta que o
homem é apenas um morador do ecossistema. Para tanto, o mesmo deverá cuidar
do seu habitat para garantir a sua própria sobrevivência.
Curi (2010) enfatiza as articulações resultantes do triple bottom line, conforme
demonstra a FIG. 1, mas para tanto, destaca-se que as ações não dependem
somente das empresas, mas também do governo e da sociedade, para obtenção de
êxito do desenvolvimento sustentável.

Figura 1 - As articulações que podem resultar do triple bottom line
Fonte: Curi (2010, p. 62).
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Savitiz (2007) enfatiza que as práticas da sustentabilidade estão por aí, há
muito tempo, ou seja, meio ambiente, relações com a comunidade, práticas
trabalhistas, responsabilidade social e outras, mas tratadas de forma isolada. No
decorrer do tempo, observa que, nas empresas com sucesso financeiro duradouro, a
gestão demonstra compromisso com a sustentabilidade, compatível com o
crescimento dos seus lucros.
Pesquisa do Instituto Akatu e do Instituto Ethos, de 2010, sobre O consumidor
brasileiro e a sustentabilidade: atitudes e comportamentos frente ao consumo
consciente, percepções e expectativas sobre o RSE – responsabilidade social das
empresas detectou que apenas 16% dos pesquisados conhecem o termo
sustentabilidade e são da classe A e B, maioria homem, universitários e são da
região sudeste e 56% ainda não ouviram falar sobre o termo sustentabilidade
(INSTITUTO AKATU; INSTITUO ETHOS 2010).
Objetivando a estruturação das empresas, Savitiz (2007) propõe os seguintes
estágios para que as mesmas sejam sustentáveis no futuro:
. Mentalidade enxuta: As empresas deverão ter visão de todos os seus
processos, objetivando melhorias no fluxo de valor de todo o seu processo,
focando os seguintes princípios: Compreender o valor criado por um produto;
identificar o fluxo de valor de cada produto; impulsionar o fluxo de valor se
interrupções estimularem os clientes a extrair valor de todo o sistema; e,
buscar a perfeição em todos os estágios.
. Desmaterialização: baseia-se no fato de que os consumidores não querem,
necessariamente, os materiais físicos usados para construção dos produtos,
mas sim, a sua aplicabilidade. Assim sendo, os consumidores buscam mais
valor e menos produto.
. De produtos a serviços: vai além da desmaterialização, as empresas
transformarem os seus produtos em serviços. Agregar valor com custo menor
ou igual aos consumidores.
. Repensando a empresa: pensar que o lucro não é o único objetivo das
empresas e que ele vem como consequência e sinal de que a empresa está
contribuindo para o bem comum.
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2.1.2 Marketing Verde

A questão proposta pelo estudo fundamenta-se nos pressupostos do
Marketing Verde que é conceituada como:
Trata-se da relação consumo – meio ambiente e está envolvida com as
necessidades recentes do cliente cidadão, consciente da importância da
preservação da natureza (DIAS, 2007).

Além de Marketing Verde, foram atribuídas varias denominações, como:
marketing ecológico, marketing ambiental, ecomarketing, marketing sustentável,
sendo que todas objetivam atender à legislação ambiental e também às expectativas
dos consumidores, referentes a produtos que não agridem ao meio ambiente. O
marketing ecológico ou verde constitui uma filosofia iniciada nos anos de 1970,
principalmente nos Estados Unidos (DIAS, 2007)
Para Schiffman e Kanuk (2009), os consumidores com consciência ambiental
podem ser denominados consumidores verdes e o marketing focalizado nestas
questões é o marketing verde. Os autores alertam quanto às estratégias verdes com
informações inadequadas e enganosas.
A legislação exerceu papel importante para o desenvolvimento dos produtos e
também das estratégias verdes pelas as empresas. As empresas, de conformidade
com a legislação, passaram a envidar esforços, no sentido de desenvolver produtos
que fossem menos agressivos ao meio ambiente. Diante do mercado verde,
observa-se busca das empresas em desenvolver estratégias, objetivando a
sustentabilidade (SAVITZ, 2007).

2.1.3 Produtos Verdes

A questão proposta pelo estudo fundamenta-se nos pressupostos do Produto
Verde (ou ecológico), que é conceituado como “aquele produto que cumpre as
mesmas funções dos produtos equivalentes e causa um dano ao meio ambiente
inferior, durante todo o seu ciclo de vida” (DIAS, 2007).
Dias (2007) propõe algumas características de produtos ecológicos, como se
segue:
Produtos feitos de bens reciclados;
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Produtos que podem ser reciclados ou reutilizados;
Produtos eficientes, que economizam água, energia ou gasolina,
economizam investimento e reduzem o impacto ambiental;
Produtos com embalagens ambientalmente responsáveis;
Produtos orgânicos;
Serviços que alugam ou emprestam produtos; e
Produtos

certificados,

que

atingem

ou

excedem

critérios

ambientalmente responsáveis.
Para Curi (2010), design for environment (DFE), também conhecido como
ecodesign, é um modelo de gestão ambiental que, conforme a FIG. 2 que demonstra
os principais itens, que não focalizam apenas no planejamento do produto, mas no
processo produtivo e consumo, dentro dos princípios do desenvolvimento
sustentável.

Figura 2 - Principais itens do Design for Environment
Fonte: Curi (2010, p. 293).

2.1.4 Embalagens

A questão proposta pelo estudo fundamenta-se no quesito embalagem, que é
conceituada

como:

“são

invólucros,

recipientes

ou

qualquer

forma

de
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acondicionamento removível, ou não, destinados a cobrir, empacotar, envasar,
proteger, manter os produtos, ou facilitar a sua comercialização” (GURGEL, 2007).
Os consumidores ecológicos esperam que as embalagens cumpram os
objetivos tradicionais, mas também os ambientais. Assim sendo, as funções
tradicionais: técnica (proteção, conservação, transporte e armazenamento) e
comercial (identificar a informação e publicidade), objetivando atender à função
ambiental deverão ser realizadas com o menor impacto possível à natureza (DIAS
2007).
Observam-se, nas discussões anteriores sobre produto verde, procedimentos
que minimizam o impacto ambiental. A embalagem é um atributo importantíssimo,
diante da grande geração de resíduos. Notam-se tendências dos consumidores para
adquirirem produtos com embalagens ecologicamente corretas, mesmo os que não
estão ligados aos produtos ambientalmente corretos, mas desde que haja uma
comunicação adequada quanto à criticidade e ao impacto ambiental do acumulo das
embalagens e também a uma destinação correta (BEDANTE, 2004).
Gurgel (2007) destaca como um dos pontos importantes relativos ao aspecto
mercadológico, as questões quanto ao meio ambiente, ou seja, responsabilidade
sobre a reciclagem e o nível de descarte de embalagens no sistema de serviço
público de coleta de lixo.
Pozo (2004) considera importante que as embalagens para transportes sigam
regras específicas, de conformidade com o modal de transporte e condições do
produto, bem como que busquem ao máximo a proteção do produto e ao meio
ambiente, com o menor custo possível.

2.1.5 Logística Reversa

Entendimento abrangente da logística empresarial encontra-se em Pozo,
(2004):
Trata-se de todas as atividades de movimentação e armazenagem que
facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição da matéria-prima
até o ponto de consumo final, assim como dos fluxos de informações que
colocam os produtos em movimento, com o propósito de providenciar níveis
de serviço adequados aos clientes a um custo razoável (POZO, 2004).
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Esta referência caracteriza a abrangência da logística, visando ao
atendimento adequado do mercado. Um mercado visando a logística direta, ou seja,
produzir e disponibilizar os produtos.
A questão proposta pelo estudo fundamenta-se nos pressupostos da logística
reversa, que é conceituada como:
Área da Logística Empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as
informações logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda
e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos
canais de distribuição reversos, agregando-lhes valor de diversas
naturezas: econômicos, ecológicos, legal, logístico, de imagem corporativa,
entre outros (LEITE, 2009).

A logística reversa torna-se uma ferramenta estratégica de competitividade
empresarial, visto que se preocupa com o projeto do produto, com a legislação
ambiental, com o interesse dos consumidores em produtos ambientalmente corretos,
ou seja, com toda a cadeia produtiva e com os impactos ambientais gerados pela
produção, consumo, descarte e destinação dos resíduos.
Dias (2007) enfatiza que o produto é a causa direta de vários processos, que
é ilustrado pela FIG. 3, com a representação do ciclo de vida, com destaque para a
importância da logística, utilizando do transporte e da destinação dos produtos pósconsumo, ou seja, fim da vida útil do produto.

Figura 3 - Representação do ciclo de vida de um produto, destacando
o papel do transporte
Fonte: Dias (2007, p. 125).
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De acordo com Pereira (2012), a logística verde é uma alternativa de
interação entre as dimensões social e econômica, com destaque para a ambiental
nas atividades da logística reversa.
Enfatiza também a importância da recente legislação brasileira que cria a
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), por intermédio da Lei n. 12.300, de 2
de agosto de 2010, tendo como principais destaques:
Compromisso dos fabricantes para análise do ciclo de vida dos
produtos, desde a produção até o descarte final;
Obrigatoriedade do tratamento dos resíduos sólidos;
Responsabilidade

compartilhada,

ou

seja,

os

fabricantes

são

responsáveis pela coleta, destinação e reutilização das embalagens
pós-consumo;
Logística reversa – integração entre empresa, governo e sociedade,
para o cumprimento da referida lei, através de regulamentações;
Próxima etapa da lei – pacto para um ciclo de produção sustentável, ou
seja, avaliando o impacto da fabricação e operação;
Aplicação da taxa ambiental; e
A lei abrange também os produtos importados.

A referida lei cria um novo paradigma quanto à ideia da responsabilidade
compartilhada, isto é, a de que todos têm que fazer a sua parte quanto ao resíduo
que produziu e consumiu. É criando mudanças, nos padrões de consumo, que a
logística reversa terá papel determinante para garantir a sustentabilidade do referido
processo.
A lei conceitua a Logística reversa como
[...] instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por
um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a
coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra
destinação final ambientalmente adequada (PEREIRA, 2012).

Pesquisa de 2010, publicada pela associação Compromisso Empresarial para
Reciclagem (CEMPRE, 2010), detectou que apenas 8% dos municípios brasileiros,
ou seja, 443 operam programas de coleta seletiva de lixo, atingindo, com isto,
apenas 12% da população.
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Observou-se também uma evolução do custo da coleta seletiva versus coleta
convencional, de 10 vezes em 1994 para quatro vezes em 2010, atribuída à
estruturação dos canais reversos e também à conscientização da população.
Conforme pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza
Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2010), realizada em 2010, com o título
Panorama dos Resíduos Sólidos do Brasil, o Brasil produziu, no ano de 2010, 61
milhões de lixo (população urbana) e apenas 1,4% foram reciclados. E o destino
deste lixo foi: 58% para aterro sanitário, 24% para aterro sem controle e 18% para
lixos.
Existe uma tendência de melhoria desses dados, com o cumprimento das
determinações da nova legislação de destinação dos resíduos, ou seja, a Lei 12.305,
sancionada em 2 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), a qual
dispõe sobre a gestão integrada e gerenciamento de resíduos sólidos, bem como
sobre a responsabilidade dos geradores e do Poder Público (BRASIL, 2010).
De conformidade com a legislação, os municípios deverão implantar
disposição ambientalmente correta dos resíduos, bem como coleta seletiva dos
materiais reutilizáveis e recicláveis em até quatro anos, a partir da promulgação da
lei, ou seja, até agosto de 2014.
Pereira (2012) ainda destaca a falta de consciência das empresas, quanto
aos impactos das suas atividades e que deverá haver investimento no sentido da
educação,

objetivando

preparar

os

gestores

quanto

aos

desafios

da

sustentabilidade. Para tanto, a logística reversa é uma parceira e a oportunidade
deverá ser incluída nas estratégias das empresas, para aumentar a lucratividade dos
negócios, diante de uma mudança no mundo rumo à sustentabilidade.
Leite (2009) enfatiza que, por meio da logística reversa, a empresa recaptura
valores com a redução do impacto ambiental de seus produtos, posicionamento de
responsabilidade ambiental, imagem corporativa diante do mercado, proporcionando
maior lucratividade e perenização dos seus negócios junto ao mercado. Destaca
também a ideia de as empresas implantarem o marketing ambiental com suporte,
por meio da logística reversa, procedendo a mudanças internas quanto à filosofia de
reconsumo,

reorientação,

redirecionamento

e

reorganização

e,

no

âmbito

governamental, que seja definida regulamentação adequada.
Leite

(2009)

destaca

a

preocupação

das

empresas,

quanto

à

responsabilidade ética concernente às questões da sustentabilidade, dirigindo

35

esforços objetivando a defesa das suas imagens corporativas e por outro lado a
sociedade se defenderá conforme as legislações e regulamentações.
Nesta linha, conforme FIG. 4, ao desenvolver uma consciência ambiental,
deverá ser entendida a necessidade de uma mudança de cultura de consumo
(comprar, usar, dispor) para cultura ambiental (reduzir - a necessidade de uma
mudança de atitude em relação ao consumo; reutilizar - a verificação de
possibilidade de um novo uso para o produto usado; e reciclar - o aproveitamento da
matéria-prima do produto inservível), com isto, criando um novo consumidor.
Para isto, deverá haver um trabalho conjunto da cadeia produtiva, envolvendo
governantes, legislação e sociedade.

Figura 4 - Mudança na cultura de consumo e suas consequências
Fonte: Leite (2009), p. 118.

Leite (2009), o Quadro 4, destaca as principais diferenças logísticas entre os
canais diretos e reversos, enfatizando as dificuldades das condições da distribuição
reversa.
A estruturação do canal reverso dependerá das origens e destinos, bem
como, características dos mesmos, envolve a coleta, consolidações geográficas e
quantidades dos produtos.
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Quadro 4 - Diferenças entre distribuição direta e reversa de pós-venda
Distribuição direta
Qualidade do produto uniforme
Trajeto dos produtos ao longo dos canais
previsível
Custos mais facilmente entendidos
Precificação uniforme
Acurácia de inventários
Ciclo de vida administrável
Aspectos financeiros dominados
Clientes definidos
Negociações claras
Visibilidade transparente
Fonte: Leite (2009, p. 211).

Distribuição reversa
Qualidade do produto não uniforme
Trajetos e rotinas pouco previsíveis
Custos pouco entendidos
Precificação muito pouco uniforme
Baixa acurácia de inventários
Ciclo de vida pouco administrável
Aspectos financeiros pouco previsíveis
Clientes pouco definidos
Negociações menos diretas
Visibilidade pouco transparente

O Quadro 5 detalha o tempo de decomposição de alguns materiais que estão
sendo destinados, de forma inadequada, a lixões e aterros, que poderiam ser
tratados utilizando a construção de canais reversos adequados.

Quadro 5 - Tempo de decomposição de alguns materiais
Materiais

Tempo

Casca de frutas

1 a 2 anos

Papel

3 a 6 meses

Papel plastificado

1 a 5 anos

Pano

6 meses a 1 ano

Ponta de cigarro

1 a 20 anos

Meias de lã

10 a 20 anos

Chiclete

5 anos

Madeira pintada

13 anos

Fralda descartável

600 anos

Nylon

3 a 30 anos

Metal

Mais de 100 anos

Couro

Até 50 anos

Borracha

Tempo indeterminado

Alumínio

100 a 500 anos

Vidro

Indeterminado

Garrafas plásticas

Indeterminado

Fonte: www.lixo.com.br
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Conforme Leite (2009), o detentor dos produtos pós-consumo é o consumidor
final. Este, sim, deverá ser preparado, por meio de um trabalho de educação, no
sentido de desenvolver consciência quanto às questões ambientais.
Por outro lado, cabe à cadeia produtiva desenvolver e implantar canais
reversos, no sentido de coletar os produtos pós-consumo e destiná-los, de forma
correta, à produção de outros produtos.

2.2 Comportamento do consumidor

Este estudo objetiva abordar o comportamento do consumidor, conceituado
como: “Estudo das unidades compradoras e dos processos de troca envolvidos na
aquisição, no consumo e na disposição de mercadorias, serviços, experiências e
ideias” (MOWEN, MINOR, 2003).
Ser consumidor é ser humano. Ser consumidor é alimentar-se, vestir-se,
divertir-se... é viver (KARSAKLIAN, 2004).
Mowen e Minor (2003) enfatizam o comportamento do consumidor como
estratégia de marketing, na identificação de hábitos de compras, decisões de
marketing, destacando também as questões éticas e de responsabilidade social.
O comportamento do consumidor é parte integrante do planejamento
estratégico de mercado. A ética e a responsabilidade social também integram o
conceito de marketing, revisto como marketing social, de modo que as necessidades
do mercado têm que ser atendidas, mas com melhorias para a sociedade como um
todo (SCHIFFMAN, KANUK, 2009).
A seguir, o estudo passará aos temas da atitude e intenções nas compras dos
consumidores.

2.2.1 Atitudes

Neste tópico, será explorado o conceito de vários autores, quanto à atitude.
Segundo Karsaklian (2004), atitude é uma posição (uma inclinação) do corpo,
ou de uma forma figurada, uma manifestação de suas disposições ou intenções.
Para Bedante (2004), atitude é derivada da palavra latina que significa postura ou
posição física. Ação que uma pessoa adotaria em relação a algo. Schiffman e Kanuk
(2009) já definem como uma predisposição aprendida, de se comportar de uma
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maneira sistematicamente favorável ou desfavorável, em relação a um determinado
objeto. Já para Mowen e Minor (2003), é a quantidade de afeição ou sentimento a
favor ou contra um estímulo. Solomon (2002) expõe a atitude como uma avaliação
geral e duradoura de pessoas (incluindo elas próprias), objetos, anúncios e
questões. Outro conceito de Solomon (2002): atitude é uma predisposição para
avaliar um objeto ou produto, positiva ou negativamente, e também a atitude em
relação à publicidade como uma predisposição para responder, de maneira
favorável ou desfavorável, a um determinado estímulo publicitário durante uma
determinada ocasião de exposição.
As pesquisas sobre atitudes dos consumidores são usadas para estudos de
várias questões estratégicas de marketing, como: aceitação de um novo produto,
reação favorável ao novo tema promocional, reação do público alvo quanto à
modificação do desenho da embalagem (SCHIFFMAN, KANUK, 2009).
Nos próximos tópicos serão detalhados os componentes, funções, formação e
mudanças das atitudes.

2.2.1.1 Componentes das Atitudes

De acordo com Karsaklian (2004), o conceito de atitude está estruturado em
três componentes: cognitivo, afetivo e conativo. A seguir detalhamento dos referidos
componentes.
. Componente cognitivo: Consiste nas crenças e conhecimentos do
consumidor sobre um objeto, marca ou instituição, ou seja, a atitude de um
consumidor com relação a um produto representa as informações e
experiências que ele sabe ou acredita saber, que formam as crenças sobre o
referido produto. Exemplo é o United Nations Children's Fund (UNICEF) que é
um organismo sem fins lucrativos, voltado para crianças. Assim sendo, estes
são os conjuntos que constituem a imagem da UNICEF (KARSAKLIAN,
2004).
Somente utilizando da representação cognitiva o indivíduo terá uma
provável atitude, referente a um determinado produto ou instituição. Ou seja,
se for questionado a respeito de algo de seu domínio, provavelmente
manifestar-se-á

positivamente

ou

negativamente,

porque

tem

representação cognitiva sobre o referido assunto (BEDANTE, 2004).

uma
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. Componente afetivo: É a avaliação da imagem de um referido produto ou
instituição, utilizando de sentimentos positivos ou negativos (KARSAKLIAN,
2004).
Para Bedante (2004), o componente é representado pelos nossos
sentimentos ou reações emocionais, em relação a um objeto que, na maioria
são baseadas na cultura e experiências individuais, podendo gerar afeto
positivo ou negativo.
. Componente conativo: Refere-se a intenções de comportamento, ou seja, de
decisões de comprar, ou não comprar (KARSAKLIAN, 2004).
A FIG. 5 destaca-se o papel das atitudes na determinação do comportamento,
verifica-se, que, de conformidade com a situação atual, combinada com experiência
e atitudes, conduz a um referido comportamento. Nesta situação, um indivíduo que
gosta de um determinado esporte possui cognições e afetos voltados para esta
atividade, com isto, predispondo-o a praticá-la (RODRIGUES, 1977).

Experiência
do indivíduo

Atitudes atuais
do indivíduo
Comportamento
do
indivíduo
Situações
atuais

Figura 5 - Papel das atitudes na determinação do comportamento
Fonte: Rodrigues (1977, p. 401)

Considerando a representação da FIG. 5 as atitudes criam predisposições a
ações, que associadas com algumas situações atuais podem levar a um
determinado comportamento.

2.2.1.2 Funções das Atitudes

A teoria das funções das atitudes foi desenvolvida pelo psicólogo Daniel Katz,
objetivando entender porque uma determinada atitude pode ter diferentes
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motivações. Assim sendo, as atitudes exercem funções sobre as pessoas que foram
identificadas por Katz, como se segue (KARSAKLIAN, 2004):
Instrumental ajustativa;
Ego-Defensiva;
Expressão de valor; e
Conhecimento.
A função Instrumental Ajustativa trata da busca do indivíduo em maximização
das recompensas e minimização das punições.
A função Ego-Defensiva refere-se aos esforços que os indivíduos fazem
quanto à proteção do seu eu, ou seja, para conviver com eles mesmos.
A função de Expressão é uma função na qual o indivíduo expressa atitudes
apropriadas a seus valores pessoais e seu autoconceito.
A função de Conhecimento possibilita a construção, pelo indivíduo, de um
ambiente de forma organizada, em oposição àqueles ambientes desorganizados do
mundo que os cerca. Neste caso, as atitudes fornecem referências para as pessoas
entenderem o seu ambiente.

2.2.1.3 Formação das Atitudes

Schiffman e Kanuk (2009), por meio das teorias comportamentais da
aprendizagem, também chamadas de teorias de estímulo-respostas, diante das
respostas a determinados estímulos que indicam o aprendizado, desenvolveram as
teorias de aprendizagem com a formação de atitudes. Divide-as em três áreas:
Teoria do Condicionamento Clássico;
Teoria do Condicionamento Instrumental; e
Teoria Cognitiva de Aprendizagem.
. Teoria do Condicionamento Clássico: A atitude do comportamento do
consumidor é baseada na repetição, na generalização do estímulo e na
discriminação do estímulo. É vista também como aprendizagem associativa,
cognitiva e não como ação reflexa.
. Teoria do Condicionamento Instrumental: A aprendizagem se faz por meio
do processo de tentativa e erro, sendo os resultados positivos (recompensas)
gerados de comportamento repetido.
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. Teoria Cognitiva de Aprendizagem: Esta teoria confirma que a aprendizagem
mais característica das pessoas se faz por meio da resolução de problemas.
Assim sendo, os consumidores irão ter atitudes através das suas experiências
e vivências.

2.2.1.4 Mudanças das Atitudes

Conforme Schiffman e Kanuk (2009), as mudanças de atitude são
apreendidas e influenciadas, conforme outras experiências ou vivências em outros
ambientes que a pessoa tem. Assim sendo, a questão do ambiente influencia
diretamente a mudança de atitude dos consumidores.
Objetivando gerar estratégias para atuação dos profissionais de marketing,
diante das mudanças de atitudes dos consumidores, Schiffman e Kanuk (2009)
classificam-nas em seis categorias, como se segue:
Mudar a função motivacional básica;
Associar o objeto da atitude a um determinado grupo ou evento;
Relacionar o objeto da atitude a atitudes conflitantes;
Alterar os componentes do modelo multiatributos;
Mudar as crenças sobre as marcas concorrentes; e
Modelo da probabilidade de elaboração.
Bedante (2004) demonstra, por intermédio do Quadro 5, as determinantes da
formação e mudança de atitudes, em relação ao tipo de função.

Quadro 6 - Determinantes da formação e mudança de atitudes em relação
ao tipo de função
Função
Instrumental ajustativa

Origem
1. Maximização de
recompensas externas e
minimização de punições

Condições de mudança
1. Privação da necessidade
2. Criação de novas necessidades e
novos níveis de aspiração
3. Troca de recompensas e
punições
4. Ênfase em novos e melhores
padrões de satisfação das
necessidades
Ego-defensiva
1. Proteção contra
1. Ventilação dos sentimentos
conflitos internos e perigos 2. Desenvolvimento de auto
externos
percepção
Fonte: Adaptado de Bedante (2004, p. 62)
(Continua...)
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Quadro 6 - Determinantes da formação e mudança de atitudes em relação
ao tipo de função
Função
Expressão de valores

Origem

1. Conservação da
identidade própria;
melhora da autoimagem
favorável; autoexpressão
e autodeterminação
Conhecimento
1. Necessidade de
entendimento, de
organização cognitiva
principal e de consistência
e claridade
Fonte: Adaptado de Bedante (2004, p. 62)

Condições de mudança
1. Algum grau de insatisfação com o
eu
2. Apropriação de novas atitudes
para o eu
1. Ambiguidade criada por novas
informações ou por mudanças
ambientais
2. Mais informações significativas
sobre o problema
(Conclusão)

2.2.2 Intenções

Para Max Weber, a ação é toda conduta humana dotada de um significado
subjetivo dado por quem a executa, que deve ser praticada com intenção
(QUINTANEIRO, 2003).
As teorias elaboradas por Ajzem e Fishbein definiram a intenção de compra
em função de dois fatores, ou seja, o primeiro é a atitude em relação à compra do
produto e não ao próprio produto. O indivíduo não pensa no modelo do produto e
sim no contexto de sua utilização(KARSAKLIAN, 2004).
A FIG. 6 representa o modelo de Ajzem e Fishbein.
O segundo fator é a norma subjetiva, isto é, as influências sociais sobre o
comportamento das pessoas,

formado com base em dois elementos, sendo o

primeiro o indivíduo pensando o que outros indivíduos pensam do seu
comportamento e o segundo é a própria motivação do agente. Considerando que é
uma norma social, originada da família, amigos, colegas de trabalho, ela poderá
influenciar o comportamento. (KARSAKLIAN, 2004)
Para Karsaklian (2004), o envolvimento, que é representado pela a figura
a seguir, é “um estado não observável de motivação, de excitação e de interesse.
Ele é criado por um objeto ou uma situação específica e desencadeia
comportamentos: certas formas de procura de produto, de processamento da
informação e de tomada de decisão”, refletindo a motivação forte percebida de um
produto ou serviço.
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Figura 6 - Modelo de Ajzem e Fishbein

Avaliação do que pensa o
indivíduo sobre as
consequências de seu
comportamento

Atitude com relação à
compra projetada

Importância relativa
das atitudes e da
norma

Avaliação que faz o indivíduo
da percepção que terá seu
grupo de sua motivação a
conformar-se com suas
normas

Intenção de
compra

Comportamento

Norma Subjetiva

Figura 6 - Modelo de Ajzem e Fishbein
Fonte: Karsaklian, 2004, p. 77.
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Características do
consumidor
• Necessidades
• Valores
• Experiência
anterior

Características do
produto
• Complexidade
• Risco percebido
• Valor simbólico

Fatores de envolvimento
• Objeto (produto)
• Intensidade (forte/fraca)
• Natureza (cognitiva/afetiva,
durável/passageira)

Envolvimento
Forte ou fraco

Contexto
• Mercado (amplo,
restrito)
• Compra e
utilização
Figura 7 - Representação do envolvimento de um indivíduo
Fonte: Karsaklian (2004, p. 201)

A revisão proposta avaliou as questões relativas à consciência ambiental,
comportamento do consumidor quanto às atitudes e intenções, bem como, os
conceitos relacionados ao assunto.
Na próxima seção será detalhado o modelo teórico sobre os três construtos,
ou seja: consciência ambiental, intenção de compra de produto ecologicamente
correto e atitude em relação ao consumo sustentável.

2.3 Modelo Teórico

Nesta seção será detalhado o modelo teórico sobre os três construtos, ou
seja: consciência ambiental, intenção de compra de produto ecologicamente correto
e atitude em relação ao consumo sustentável.

2.3.1 Consciência Ambiental e Atitude

Para Bedante (2004), os indivíduos com afeto ambiental (consciência
ecológica) elevado tendem também a ter uma atitude ecológica elevada. Destaca

45

também que o conhecimento elevado, quanto às questões ambientais, favorece a
atitude e condutas ambientalmente corretas.
Rodrigues (1977) enfatiza que a atitude em relação a um referido objeto dá-se
através de uma representação cognitiva do mesmo.
Com base na teoria , é possível definir a primeira hipótese do nosso trabalho:

H1: O nível de consciência ambiental tem impacto positivo, quanto à atitude,
em se tratando do consumo sustentável.

2.3.2 Atitude e Intenção de Compras

O comportamento do indivíduo, em relação a um determinado objeto, está
relacionado com a intenção de ter um comportamento numa situação e momento
específico em relação ao mesmo (BEDANTE, 2004).
Esse autor enfatiza que indivíduos com atitude ecológica positiva comportamse também favoráveis ao meio ambiente.
Conclui-se que a teoria do comportamento planejado de Ajzen constitui um
modelo preditivo de intenção de compra.
Com base na teoria acima, é possível definirmos a segunda hipótese da
pesquisa:

H2: Atitudes positivas, quanto ao consumo sustentável, estimulam a intenção
de compra de produtos ecologicamente corretos.

2.3.3 Consciência Ambiental e Intenção de Compras

Quanto maior o grau de afeto ambiental, maior será a intenção de
comportamento ecológico, considerando que o comportamento ecológico manifestase de diversas formas, além do comportamento de compras (BEDANTE, 2004).
Destacam-se ações, por meio de interesses éticos para o ambiente como
estratégia para conduzir ao consumo mais sustentável.
Com base na teoria, é possível definir a terceira hipótese da pesquisa:
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H3: O nível de consciência ambiental tem um impacto positivo em sua
intenção de compra de produtos ecologicamente corretos.

Para o referido estudo propõe-se o modelo, conforme FIG. 8.

Consciência
Ambiental

H1

H3

Atitude em relação
ao consumo
sustentável

Intenção de
compra de produto
ecologicamente
correto

H2

Figura 8 - Modelo de influência da consciência ambiental nas
atitudes, em relação ao consumo sustentável e na intenção de
compra de produtos ecologicamente corretos
Fonte: Adaptado de Bedante (2004, p. 71)

47

3 METODOLOGIA

Este capítulo apresenta os métodos adotados de pesquisa, objetivando
cumprir os objetivos propostos e responder à questão orientadora do presente
estudo: Como a Maturidade Ecológica está relacionada à consciência ambiental, à
atitude em relação a produtos ambientalmente corretos e à intenção de compras
destes produtos, na perspectiva dos alunos universitários?
De acordo com Aaker, Kumar e Day (2001), o desenvolvimento da pesquisa é
uma abordagem sistemática e planejada, em conformidade com a proposta do
estudo e tende a assegurar se seus aspectos estão consistentes entre si.

3.1 Caracterização da Pesquisa

Para Gil (2008), a pesquisa é um processo formal, com objetivo de descobrir
respostas para os problemas propostos, através de procedimentos científicos.
Para Vergara (2004), a pesquisa é classificada como exploratória, descritiva,
explicativa, metodológica, aplicada ou intervencionista, em conformidade com os
seus objetivos.
A presente pesquisa é de cunho descritivo, com abordagem quantitativa.
Do ponto de vista dos objetivos do referido estudo, a pesquisa é descritiva,
pois, conforme Gil (2008), a pesquisa descritiva visa identificar características de
uma determinada população, como atitudes e crenças e outros, e também a
associação entre ambas. Envolve o uso de técnicas de coletas de dados, como
questionário e observação sistemática.
Para França e Vasconcelos (2009), a pesquisa descritiva dá-se por intermédio
da descoberta e observações de fenômenos, objetivando descrevê-los, classificá-los
e observá-los.
Para tanto, a referida pesquisa deverá proporcionar dados para que se
analise como a Maturidade Ecológica está relacionada à consciência ambiental, à
atitude em relação a produtos ambientalmente corretos e à intenção de compras
desses produtos, na perspectiva dos alunos universitários.
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3.2 Procedimentos Metodológicos

3.2.1 População

A pesquisa teve como foco o universo constituído por alunos universitários,
com o propósito de avaliar a maturidade ecológica e sua relação com a consciência
e atitude em prol do consumo consciente. Entende-se que esta população é
particularmente importante pela sua capacidade de formar opinião.

3.2.2 Definição da Amostra
Conforme Malhotra (2001), a amostra da referida pesquisa foi definida
conforme critérios não probabilísticos, de acordo com o critério da conveniência.
De acordo com Aaker, Kumar e Day (2001), a amostragem não probabilística
é utilizada nas atividades exploratórias da pesquisa, em populações homogêneas.
Para Malhotra (2001), o universo dos dados é o conjunto dos elementos com
características comuns, que possam ser medidos, contados, pesados ou ordenados
de algum modo, e sirvam como propriedades a serem investigadas.
A amostra de uma população a ser pesquisada poderá ser trabalhada em
diversos locais, inclusive universidades. (AAKER, KUMAR; DAY, 2001)
A amostra do referido estudo foi constituída de alunos da Universidade
FUMEC, no curso de Tecnologia de Gestão e na Faculdade Promove, no curso de
Administração. Esta alternativa se deve à facilidade do pesquisador lecionar nas
referidas instituições de ensino e também por tratar-se de instituições de ensino com
alunos de perfis similares, ou seja, foco dos cursos, idade e situação econômica,
constituindo, assim, uma amostra por conveniência.

3.2.3 Estratégias de coletas de dados

Para Malhotra (2001), existem quatro formas de questionários de coleta de
dados, ou seja: métodos telefônicos; métodos pessoais; métodos postais e métodos
eletrônicos.
Adotou-se, nesta pesquisa, o modelo de coleta de dados pessoais, a partir de
um questionário autopreenchido.
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Conforme Mattar (2001), este modelo de coleta de dados é lido e respondido
diretamente pelos pesquisados, não havendo necessidade da presença do
entrevistado.
A pesquisa ficou segmentada em quatro partes, ou seja, questões
balizadoras, referentes à maturidade ecológica; questões quanto ao grau de
consciência ambiental; questões quanto às atitudes em relação a produtos
ambientalmente corretos; e, por fim, questões em relação à intenção de compras
destes produtos, na perspectiva dos alunos universitários.
Conforme o questionário (APÊNDICE A), as questões ficaram distribuídas
como apresenta o Quadro 7:

Quadro 7 - Distribuição das questões do questionário
Componentes
Maturidade ecológica (Questões
balizadoras)
Consciência
ambiental

Questões
1a4
5 a 14

Atitude

15 a 22

Intenção

23 a 26

Fonte: Dados da pesquisa

O objetivo da construção das questões 1 a 4 foi o de avaliar a Maturidade
Ecológica, logo no início da pesquisa. E, a partir da quinta questão, o respondente
está sujeito a Respostas Socialmente Desejáveis.
Para Bedante (2004), Respostas Socialmente Desejáveis (Social Desirable
Responses – SDR) ocorrem quando o respondente da pesquisa busca aproximar as
suas respostas do padrão ético ou socialmente aceitável, vigente, em conformidade
com a sua cultura ou sociedade. Apresenta as respostas da forma mais positiva
possível podendo, com isto, distorcer as informações da pesquisa.
Objetivando aprimorar o entendimento sobre a Maturidade Ecológica, os
estudos foram conduzidos para um entendimento conceitual e bibliográfico das
questões: consciência ambiental, sustentabilidade, marketing verde, produto verde,
embalagem e comportamento do consumidor, com foco na atitude e na intenção.
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No desenvolvimento da pesquisa, foram propostas quatro questões
balizadoras (1 a 4), objetivando não se ter respostas socialmente desejáveis, na
tentativa de entender o fenômeno da Maturidade Ecológica. Conforme se pode
observar, nas quatro questões a seguir apresentadas, o livre arbítrio está presente
nas respostas, sem qualquer influência das questões posteriores que passam a
induzir respostas com alguma influência do que é socialmente desejável.
Assim sendo, após estudos e também aplicação da pesquisa, foi possível
entender melhor o referido fenômeno e aprimorar o entendimento e conceito:
.

Maturidade

Ecológica:

Estado

em

que

há

amadurecimento

para

entendimento quanto ao uso dos recursos naturais, com máxima eficiência,
com senso de responsabilidade, atitudes favoráveis à preservação ambiental,
despertando a preocupação individual e coletiva para as questões ambientais,
contribuindo, com isto, para o desenvolvimento de um modelo ambiental,
econômico e social sustentável.
Na pesquisa, foram propostas quatro questões balizadoras (1 a 4), conforme
a seguir:

1. Qual das bolsas abaixo você compraria?

(

) Bolsa Colcci (Couro)

(
) Bolsa Goóc (Fios de
algodão e garrafa PET)

2. Por quê?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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3. Qual das sandálias abaixo você compraria?

(
) Sandália Arezzo
(borracha industrializada)

(
) Sandália Goóc
(borracha de pneus pósconsumo

4.Por quê?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Para identificar a intenção de compra de produto ecologicamente correto
foram utilizados produtos da Goóc, que é uma marca com apelo ambientalmente
correto, ou seja, bolsa com fios de algodão e garrafa PET e também sandália com
borracha de pneus pós-consumo. No APÊNDICE B é apresentado o histórico da
marca Goóc.

3.2.4 Aplicação da pesquisa
O pré-teste é uma estratégia de aperfeiçoamento do questionário proposto,
objetivando ajustes para torná-lo mais claro, do ponto de vista dos respondentes.
Conforme Malhotra (2001), o pré-teste objetiva, por intermédio de uma
pequena amostra aplicada em condições reais de pesquisa, a validação da pesquisa
e eliminação de incompatibilidades e problemas na aplicação definitiva da pesquisa.
O pré-teste foi aplicado no início de outubro de 2011, na Faculdade Promove,
em 29 alunos do curso de Administração, objetivando o aperfeiçoamento do
instrumento de coleta dos dados.
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Após aplicação do pré-teste, foi possível proceder a algumas correções e
adequações nas perguntas, para facilitar o entendimento e clareza por parte do
respondente, mas sem a necessidade de reestruturar o questionário da pesquisa.
A pesquisa foi aplicada no final de outubro de 2011, em 204 alunos da
Universidade FUMEC, no curso de Tecnologia de Gestão e na Faculdade Promove,
no curso de Administração, pelo próprio pesquisador que abordou os alunos e expôs
o motivo e a importância da colaboração dos mesmos, para a conclusão do trabalho.
Correu dentro de um clima tranquilo e sem dúvidas, por parte dos alunos.

3.2.5 Tratamento dos dados

De acordo com Aaker, Kumar e Day (2001), as técnicas estatísticas são
classificadas como:
Técnicas Univariadas que são utilizadas quando existe uma única medida
para cada objeto, ou diversas medidas para cada objeto, mas cada variável é
analisada de forma isolada.
Técnicas Multivariadas, que são utilizadas quando busca analisar dados de
duas ou mais medidas de cada observação e as variáveis, devem ser analisadas de
maneira simultânea.
Diante da necessidade de obter resposta para a questão de como a
Maturidade Ecológica está relacionada à consciência ambiental, à atitude em
relação a produtos ambientalmente corretos e à intenção de compras destes
produtos, na perspectiva dos alunos universitários, foram aplicados testes de
hipóteses da estatística univariada.
Para a modelagem de equações estruturais, foram exploradas técnicas
multivariadas. Para Corrar, Paulo e Dias (2007), a análise multivariada é o conjunto
de métodos que objetiva análise simultânea dos dados para um ou mais conjuntos
(populações e amostras) caracterizados por variáveis correlacionadas entre si,
podendo ser quantitativas ou qualitativas, permitindo explorar a performance
conjunta das variáveis, determinando a influência ou importância de cada uma.
No caso específico desse estudo, de como os construtos consciência
ambiental, atitude e intenção estão relacionados entre si, o modelo de equações
estruturais, conforme Corrar, Paulo e Dias (2007) permite analisar a relação entre os
referidos construtos.
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Para analisar a consistência do questionário, foi utilizado o coeficiente alfa de
Cronbach, que foi desenvolvido por Lee J. Cronbach em 1951, como uma forma de
estimar a confiabilidade de um questionário aplicado em uma pesquisa. Este
modelo, para análise de confiabilidade, mede a correlação das respostas
apresentadas pelos respondentes da pesquisa, na forma de uma correlação média
entre as perguntas. Com isto, todos os itens do questionário devem utilizar a mesma
escala de medição (CORRAR, PAULO e DIAS, 2007).
Conforme Corrar, Paulo e Dias (2007) o Alfa de Cronbach pode ser calculado
pela seguinte fórmula:

Onde:
K = número de variáveis consideradas;
cov = média das covariâncias; e
var = média das variâncias.

O valor de Alfa está entre 0 e 1, quanto mais próximo de 1, maior a confiança
nos dados coletados da pesquisa, ou seja, nas dimensões dos construtos. É aceito o
mínimo ideal de até 0,6 para o Alfa de Cronbach em pesquisas exploratórias.
Embora a presente pesquisa seja de caráter descritiva o Alfa de Cronbach será
considerado aceitável.

54

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Nessa sessão serão demonstrados os resultados obtidos na pesquisa
descritiva com abordagem quantitativa aplicada na Universidade FUMEC no curso
de Tecnologia de Gestão e na Faculdade Promove no curso de Administração
(APÊNDICE A).

4.1 Teste da confiabilidade da escala de cada construto por meio do Alfa de
Cronbach
4.1.1 Construto Consciência Ambiental

Tabela 1 - Alfa de Cronbach – Consciência Ambiental
Alfa de Cronbach
503

Número de Itens
10

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 2 - Questões da Pesquisa – Consciência Ambiental
Média de
Escala, em
caso de
Exclusão
de Item
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14

38,71
38,24
39,48
38,67
39,77
38,30
38,16
38,32
38,74
38,09

Escala de
Variáveis,
em caso
de
Exclusão
de Item
13,176
13,557
12,687
12,851
12,666
13,486
13,457
12,888
12,853
14,338

Alfa de
Item Corrigido
Cronbach
–
Item
CorrelaçãoTotal
excluído
,103
,230
,268
,260
,064
,218
,311
,347
,334
,237

,521
,472
,457
,460
,561
,474
,456
,440
,442
,480

Fonte: Dados da pesquisa

A exclusão das variáveis C5 e C9 pode proporcionar melhoria substancial no
Alfa de Cronbach.
Com exclusão das variáveis C5 e C9 a estatística Alfa de Cronbach passa a
apresentar o valor de 0,616 considerado adequado em pesquisas exploratórias.
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A consistência interna da escala de Consciência Ambiental pode ser
confirmada pelo coeficiente Alfa de Cronbach superior a 0,60.
As variáveis C5 e C9 foram excluídas dos cálculos que seguem neste
capítulo.

Tabela 3: Alfa de Cronbach – Consciência Ambiental
com exclusos C5 e C9
Alfa de Cronbach
,616

Número de Itens
8

Fonte: Dados da pesquisa

4.1.2 Construto Atitude
Tabela 4: Alfa de Cronbach – Atitude
Alfa de Cronbach
775

Número de Itens
8

Fonte: Dados da pesquisa

A consistência interna da escala de Atitude pode ser confirmada pelo
coeficiente Alfa de Cronbach superior a 0,60.

4.1.3 Construto Intenção

Tabela 5 - Alfa de Cronbach – Intenção
Alfa de Cronbach
,848

Número de Itens
4

Fonte: Dados da pesquisa

A consistência interna da escala de Intenção pode ser confirmada pelo
coeficiente Alfa de Cronbach superior a 0,60.
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Tabela 6 - Síntese dos testes de confiabilidade das escalas
Construto

Alfa de Cronbach
Inicial Variáveis excluídas

Consciência

0,503

C5 e C9

Atitude

0,775

-------

Intenção

0,848

-------

Final

Conclusão
Consistência interna da escala
0,616 assegurada
Consistência interna da escala
0,775 assegurada
Consistência interna da escala
0,848 assegurada

Fonte: Dados da pesquisa

4.2 Segmentação dos respondentes, de acordo com a Maturidade Ecológica

As respostas às questões Q1, Q2, Q3 e Q4 foram espontâneas e servem para
balizar a Maturidade Ecológica dos respondentes, ou seja, Consciência, Atitude e
Intenção Intrínsecas dos Alunos.
As questões Q1, Q2, Q3 e Q4 são denominadas Questões Balizadoras, tendo
em vista suas importâncias para a segmentação dos respondentes.
A escolha, ambientalmente correta, nestas questões deve indicar alto nível de
Consciência, Atitude e Intenção. Esta hipótese será testada posteriormente.
Serão exploradas, inicialmente, as relações existentes entre as questões
balizadoras.

4.2.1 Relações existente entre as Questões Balizadoras

4.2.1.1 Relação entre Q1 (Qual das bolsas abaixo você compraria?) e Q3 (Qual
das sandálias abaixo você compraria?)

Q1 = Qual das bolsas abaixo você compraria?
Q3 = Qual das sandálias abaixo você compraria?
Em ambas as questões acima as respostas foram classificadas como:
NAC = Resposta Não Ambientalmente Correta
AC = Resposta Ambientalmente Correta
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Tabela 7 - Relação entre Q1 (Qual das bolsas abaixo você compraria?)
e Q3 (Qual das sandálias abaixo você compraria?)
Q3
Q1

NAC
42
15
57

NAC
AC

Total

AC
70
62
132

Total
112
77

189

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 8 - Testes Chi-Square - Q1 (Qual das bolsas abaixo você compraria?)
e Q3 (Qual das sandálias abaixo você compraria?)

Chi-Square de
Pearson
Correção
Sequencial
Índice de
Probabilidade
Teste Exato de
Fisher
Associação Linear
a Linear
Número de Casos
Válidos

Sig.Exata
Sig.Assint.
(de 2 lados) (de 2 lados)
,008

Valor
7,034

Df
1

6,205

1

,013

7,283

1

,007
,010

6,997

1

Sig.Exata
(de1 lado)

,006

,008
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Fonte: Dados da pesquisa

A estatística Chi-Square de Pearson mostra que existe relação entre as
variáveis Q1 e Q3. Sig. Assint. (de 2 lados) = 0,008 inferior ao nível de significância
de 1%.

4.2.1.2 Relação entre Q2 (Motivo para a escolha da bolsa que compraria?) e Q4
(Motivo para a escolha da sandália que compraria?)
Q2 = Motivo para a escolha da bolsa que compraria?
Q4 = Motivo para a escolha da sandália que compraria?
Em ambas as questões acima as respostas foram classificadas como:
NAC = Resposta Não Ambientalmente Correta
AC = Resposta Ambientalmente Correta
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Tabela 9 - Relação entre Q2 (Motivo para a escolha da bolsa que compraria?)
e Q4 (Motivo para a escolha da sandália que compraria?)
Q4
Q2

NAC
AC

Total

NAC
100

AC
28

Total

19
119

42
70

61
189

128

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 10: Testes Chi-Square - Q2 (Motivo para a escolha da bolsa que
compraria?) e Q4 (Motivo para a escolha da sandália que compraria?)

Chi-Square de
Pearson
Correção
Sequencial
Índice de
Probabilidade
Teste Exato de
Fisher
Associação
Linear a Linear
Número de
Casos Válidos

Sig.Assint. Sig.Exata
(de 2 lados) (de 2 lados)
,000

Valor
39,096

Df
1

37,108

1

,000

39,004

1

,000
,000

38,889

1

Sig.Exata
(de 1 lado)

,000

,000
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Fonte: Dados da pesquisa

A estatística Chi-Square de Pearson mostra que existe relação entre as
variáveis Q2 e Q4. Sig. Assint. (de 2 lados) = 0,000 inferior ao nível de significância
de 1%.

4.2.1.3 Relação entre Q1 (Qual das bolsas abaixo você compraria?) e Q2
(Motivo para a escolha da bolsa que compraria?)
Q1 = Qual das bolsas abaixo você compraria?
Q2 = Motivo para a escolha da bolsa que compraria?
Em ambas as questões acima as respostas foram classificadas como:
NAC = Resposta Não Ambientalmente Correta
AC = Resposta Ambientalmente Correta

59

Tabela 11 - Relação entre Q1 (Qual das bolsas abaixo você compraria?)
e Q2 (Motivo para a escolha da bolsa que compraria?)
Q2
NAC
Q1

NAC
AC

AC
0
61
61

112
16
128

Total

Total
112
77
189

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 12 - Testes Chi-Square - Q1 (Qual das bolsas abaixo você compraria?)
e Q2 (Motivo para a escolha da bolsa que compraria?)

Chi-Square de
Pearson
Correção
Sequencial
Índice de
Probabilidade
Teste Exato de
Fisher
Associação
Linear a Linear
Número de
Casos Válidos

Valor
131,011

Df
1

Sig.Assint.
(de 2 lados)
,000

127,412

1

,000

159,037

1

,000

Sig.Exata(de
2 lados)

,000
130,318

1

Sig.Exata
(de1 lado)

,000

,000

189

Fonte: Dados da pesquisa

A estatística Chi-Square de Pearson mostra que existe relação entre as
variáveis Q1 e Q2. Sig. Assint. (de 2 lados) = 0,000 inferior ao nível de significância
de 1%.

4.2.1.4 Relação entre Q3 (Qual das sandálias abaixo você compraria?) e Q4
(Motivo para a escolha da sandália que compraria?)
Q3 = Qual das sandálias abaixo você compraria?
Q4 = Motivo para a escolha da sandália que compraria?
Em ambas as questões acima as respostas foram classificadas como:
NAC = Resposta Não Ambientalmente Correta
AC = Resposta Ambientalmente Correta
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Tabela 13 - Relação entre Q3 (Qual das sandálias abaixo você compraria?)
e Q4 (Motivo para a escolha da sandália que compraria?)
Q4
Q3

NAC
57
62
119

NAC
AC

Total

AC
0
70
70

Total
57
132
189

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 14 -Testes Chi-Square - Q3 (Qual das sandálias abaixo você compraria?)
e Q4 (Motivo para a escolha da sandália que compraria?)
Valor
48,008

Chi-Square de
Pearson
Correção
45,761
Sequencial
Índice de
66,654
Probabilidade
Teste Exato de
Fisher
Associação
47,754
Linear a Linear
Número de
189
Casos Válidos
Fonte: Dados da pesquisa

Df
1

Sig. Assínt.
(de 2 lados)
,000

1

,000

1

,000

Sig.Exata
(de 2 lados)

,000
1

Sig.Exata
(de 1 lado)

,000

,000

A estatística Chi-Square de Pearson mostra que existe relação entre as
variáveis Q3 e Q4. Sig. Assint. (de 2 lados) = 0,000 inferior ao nível de significância
de 1%.

4.2.2 Segmentação da Base de Dados

Segmento 1 - Alunos com baixa maturidade ecológica
Q2 - Motivo NAC - Não Ambientalmente Correto para a escolha da
bolsa que compraria.
Q4 - Motivo NAC - Não Ambientalmente Correto para a escolha da
sandália que compraria.
Segmento 2 - Alunos que responderam às Questões Balizadoras da seguinte
forma:
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Q2 - Motivo AC - Ambientalmente Correto para a escolha da bolsa que
compraria e Q4 - Motivo NAC - Não Ambientalmente Correto para a
escolha da sandália que compraria .
Q2 - Motivo NAC - Não Ambientalmente Correto para a escolha da
bolsa que compraria e Q4 - Motivo AC - Ambientalmente Correto para a
escolha da sandália que compraria .
Segmento 3 - Alunos com alta maturidade ecológica, que responderam às
Questões Balizadoras da seguinte forma:
Q2 - Motivo AC - Ambientalmente Correto para a escolha da bolsa que
compraria.
Q4 - Motivo AC - Ambientalmente Correto para a escolha da sandália
que compraria.
As tabelas abaixo mostram o número de elementos em cada um dos
segmentos E1 E2 e E3.
O segmento com maior número de alunos é o E1, com baixa maturidade
ecológica.

Gráfico 1 - Elementos por segmento

Fonte: Dados da pesquisa

As curvas de Intenção e Atitude ficam abaixo da curva de Consciência.

4.3 Testes da influência da maturidade ecológica nos construtos C, A e I

Testes de Hipóteses:
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Ho: Não existe diferença significativa entre as médias dos construtos C, A e I
nos segmentos S1, S2 e S3
H1: As médias dos construtos C, A e I são significativamente superiores nos
segmentos que apresentam maior maturidade ecológica.

4.3.1 Construto Consciência Ambiental

4.3.1.1 Comparação entre os segmentos: (S2-Alunos com média maturidade
ecológica) e (S1-Alunos com baixa maturidade ecológica)
Tabela 15 - Comparação da Consciência Ambiental entre os segmentos S2 e S1

1

N
100

Média
4,368

Desvio
Padrão
,419

Média de
Erro Padrão
,042

2

47

4,545

,304

,044

Segmento
Consciência
Fonte: Dados da pesquisa

Figura 9 – Árvore de decisão:
Consciência Ambiental S2 x Consciência S1
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 16 - Teste de hipótese:
Consciência Ambiental S2 x Consciência Ambiental S1
Teste de
Levene para
Igualdade de
Variâncias

Consciência Variâncias iguais
assumidas
Variâncias iguais
não assumidas

F
2,656

Sig.
,105

t
-2,600

df
145

-2,910 120,183

t-teste para Igualdade de Médias
95% Intervalo de
Confiabilidade
da Diferença
Diferença
Sig. (2
de parte Diferença de Erro
Superior
traseira)
Média
Padrão Inferior
,010
-,17771
,06836
,31282 ,04260

,004

-,17771

,06107

,29863

,05680

Fonte: Dados da pesquisa
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Como P-VALOR (0,010) é menor que 5%, podemos rejeitar a igualdade das
médias. A média do construto Consciência Ambiental, do segmento S2, pode ser
considerada superior à média do segmento S1.
Hipótese Ho foi rejeitada.

4.3.2.2 Comparação entre os segmentos: (S3-Alunos com alta maturidade
ecológica) e (S2-Alunos com média maturidade ecológica)
Tabela 17 - Comparação da Consciência Ambiental entre os segmentos S3 e S2
Segmento
Consciência

2

N
47

Média
4,545

Desvio
Padrão
,304

Média de
Erro Padrão
,044

3

42

4,506

,461

,071

Fonte: Dados da pesquisa

Figura 10 – Árvore de decisão: Consciência
Ambiental S3 x Consciência Ambiental S2
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 18 - Teste de hipótese:
Consciência Ambiental S3 x Consciência Ambiental S2
Teste de
Levene para
Igualdade de
Variâncias

Consciência Variâncias iguais
assumidas
Variâncias iguais
não assumidas

F
1,161

Sig.
,284

t-teste para Igualdade de Médias

t
,479

df
87

,468

69,732

Sig. (2
de parte Diferença
traseira)
Média
,633
,03926

,641

,03926

Diferença de
Erro Padrão
,08202

,08387

95% Intervalo de
Confiabilidade da
Diferença
Inferior Superior
,12376
,20228

,12802

,20655

Fonte: Dados da pesquisa
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Como P-VALOR (63,3%) é maior que 5%, não podemos rejeitar Ho que
preconiza a igualdade das médias.
A média do construto Consciência Ambiental, do segmento S2, deve ser
considerada equivalente à média do segmento S3.
A hipótese Ho foi rejeitada.

4.3.1.3 Comparação entre os segmentos: (S3-Alunos com alta maturidade
ecológica) e (S1-Alunos com baixa maturidade ecológica)
Tabela 19 - Comparação da Consciência Ambiental entre os
segmentos S3 e S1
Segmento

Consciência

1

N
100

Média
4,368

Desvio
Padrão
,419

3

42

4,506

,461

Fonte: Dados da pesquisa

Figura 11 – Árvore de decisão: Consciência
Ambiental S3 x Consciência Ambiental S1
Fonte: Dados da pesquisa

Média de
Erro
Padrão
,042
,071
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Tabela 20: Teste de hipótese: Consciência Ambiental S3 x Consciência Ambiental S1
Teste de Levene
para Igualdade
de Variâncias

Consciência Variâncias
iguais
assumidas
Variâncias
iguais não
assumidas

F
,031

Sig.
,860

t-teste para Igualdade de Médias

t
-1,743

df
140

-1,677 70,875

Sig. (2 de
parte
traseira)
,083

Diferença
Média
-,13845

Diferença de
Erro Padrão
,07942

,098

-,13845

,08258

95% Intervalo de
Confiabilidade da
Diferença
Inferior Superior
-,29547
,01856

-,30312

,02622

Fonte: Dados da pesquisa
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Considerando o Teste de Hipóteses Unilateral, P-VALOR (0,0415) é menor
que 5%, podemos rejeitar a igualdade das médias e afirmar que a média do
construto Consciência Ambiental, do segmento S3 pode ser considerada superior à
média do segmento S1.
A hipótese Ho foi rejeitada.

4.3.2 Construto Atitude

4.3.2.1 Comparação entre os segmentos: (S2-Alunos com média maturidade
ecológica) e (S1-Alunos com baixa maturidade ecológica).
Tabela 21 - Comparação da Atitude entre os segmentos S2 e S1
Segmento

Atitude

1

N
100

Média
3,245

Desvio
Padrão
,903

2

47

3,564

,691

Média
de Erro
Padrão
,090
,101

Fonte: Dados da pesquisa

Figura 12 – Árvore de decisão: Atitude S2 x Atitude S1
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 22 - Teste de hipótese: Atitude S2 x Atitude S1
Teste de
Levene para
Igualdade de
Variâncias

Atitude Variâncias iguais
assumidas
Variâncias iguais
não assumidas

F
3,131

Sig.
,079

t-teste para Igualdade de Médias

t
-2,141

df
145

-2,355 115,091

Sig. (de 2
parte
traseira
,034

,020

Diferença
Diferença de Erro
Média
Padrão
-,31883
,14889

-,31883

,13536

95% Intervalo de
Confiabilidade da
Diferença
Inferior Superior
-,61311
-,02455

-,58695

-,05071

Fonte: Dados da pesquisa
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Como P-VALOR (0,034) é menor que 5%, podemos rejeitar a igualdade das
médias.
A média do construto Atitude, do segmento S2, pode ser considerada superior
à média do segmento S1.
A hipótese Ho foi rejeitada.

4.3.2.2 Comparação entre os segmentos: (S2-Alunos com média maturidade
ecológica) e (S3-Alunos com alta maturidade ecológica).
Tabela 23 - Comparação da Atitude entre os segmentos S2 e S3
Segmento

Atitude

2

N
47

Média
3,564

Desvio
Padrão
,691

3

42

3,866

,635

Média de
Erro
Padrão
,101
,098

Fonte: Dados da pesquisa

Figura 13 – Árvore de decisão: Atitude S2 x Atitude S3
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 24 - Teste de hipótese: Atitude S2 x Atitude S3
Teste de Levene
para Igualdade
de Variâncias

Atitude Variâncias
iguais
assumidas
Variâncias
iguais não
assumidas

F
,875

Sig.
,352

t-teste para Igualdade de Médias

t
-2,140

df
87

-2,151 86,929

Sig.(de 2,
parte
traseira)
,035

,034

Diferença Diferença de
Média
Erro Padrão
-,30224
,14121

-,30224

,14053

95% Intervalo de
Confiabilidade da
Diferença
Superior
Inferior
-,58291
-,02157

-,58156

-,02292

Fonte: Dados da pesquisa
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Como P-VALOR (0,035) é menor que 5%, podemos rejeitar a igualdade das
médias.
A média do construto Atitude, do segmento S3, pode ser considerada superior
à média do segmento S2.
A hipótese Ho foi rejeitada.

4.3.2.3 Comparação entre os segmentos: (S3-Alunos com alta maturidade
ecológica) e (S1-Alunos com baixa maturidade ecológica)
Tabela 25 - Comparação da Atitude entre os segmentos S3 e S1
Segmento

Atitude

1

N
100

Média
3,245

Desvio
Padrão
,903

3

42

3,866

,635

Média
de Erro
Padrão
,090
,098

Fonte: Dados da pesquisa

Figura 14 – Árvore de decisão: Atitude S3 x Atitude S1
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 26 - Teste de hipótese: Atitude S3 x Atitude S1
Teste de
Levene para
Igualdade de
Variâncias

F
Atitude Variâncias 6,232
iguais
assumidas
Variâncias
iguais não
assumidas

Sig.
,014

t
-4,051

df
140

-4,661 108,078

t-teste para Igualdade de Médias
95% Intervalo de
Sig.(de
Diferença Confiabilidade
da Diferença
2, parte Diferença de Erro
traseira)
Média
Padrão Inferior Superior
,000
-,62107
,15331 -,92417 -,31798

,000

-,62107

,13324

-,88516

-,35698

Fonte: Dados da pesquisa
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Como P-VALOR (0,000) é menor que 5%, podemos rejeitar a igualdade
das médias.
A média do construto Atitude, do segmento S3, pode ser considerada
superior à média do segmento S1.
A hipótese Ho foi rejeitada.

4.3.3 Construto Intenção

4.3.3.1 Comparação entre os segmentos: (S2-Alunos com média maturidade
ecológica) e (S1-Alunos com baixa maturidade ecológica).
Tabela 27 - Comparação da intenção entre os segmentos S2 e S1
Segmento

Intenção

1

N
100

Média
3,240

Desvio
Padrão
1,030

2

47

3,638

,931

Média
de Erro
Padrão
,103
,136

Fonte: Dados da pesquisa

Figura 15 – Árvore de Decisão: Intenção S2 x Intenção S1
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 28 - Teste de Hipóteses: Intenção S2 x Intenção S1
Teste de
Levene para
Igualdade de
Variâncias

Intenção Variâncias
iguais
assumidas

F
,325

Variâncias
iguais não
assumidas

Sig.
,570

t-teste para Igualdade de Médias

t
-2,252

df
145

-2,337 98,995

Sig.(de 2,
parte
Diferença
traseira)
Média
,026
-,39830

,021

-,39830

Diferença
de Erro
Padrão
,17683

,17044

95% Intervalo de
Confiabilidade da
Diferença
Inferior Superior
-,74780
-,04880

-,73649

-,06011

Fonte: Dados da pesquisa
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Como P-VALOR (0,026) é menor que 5%, podemos rejeitar a igualdade das
médias.
A média do construto Intenção Comportamental, do segmento S2, pode ser
considerada superior à média do segmento S1.
A hipótese Ho foi rejeitada.

4.3.3.2 Comparação entre os segmentos: (S3-Alunos com alta maturidade
ecológica) e (S2-Alunos com média maturidade ecológica)
Tabela 29 - Comparação da Intenção entre os segmentos S3 e S2
Segmento
N
Intenção

Média

Desvio
Padrão

Média de
Erro
Padrão

2

47

3,638

,931

,136

3

42

3,750

,935

,144

Fonte: Dados da pesquisa

Figura 16 – Árvore de Decisão: Intenção S3 x Intenção S2
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 30 - Teste de hipóteses: Intenção S3 x Intenção S2

Intenção Variâncias
iguais
assumidas

Teste de
Levene para
Igualdade de
Variâncias

t-teste para Igualdade de Médias

F
,043

95% Intervalo de
Confiabilidade
da
Sig. (de
Diferença
Diferença
2, parte Diferença de Erro
traseira)
Média
Padrão Inferior Superior
,574
-,11170
,19810
-,50545 ,28204

Variâncias
iguais não
assumidas

Sig.
,837

t
-,564

df
87

-,564

85,789

,574

-,11170

,19816

-,50564

,28223

Fonte: Dados da pesquisa
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Como P-VALOR (57,4%) é maior que 5%, não podemos rejeitar Ho que
preconiza a igualdade das médias.
A média do construto Intenção Comportamental, do segmento S2, deve ser
considerada equivalente à média do segmento S3.
A hipótese Ho foi rejeitada.

4.3.3.3 Comparação entre os segmentos: (S3-Alunos com alta maturidade
ecológica) e (S1-Alunos com baixa maturidade ecológica)
Tabela 31 - Comparação da Intenção entre os segmentos S3 e S1
Segmento
N
Intenção

Média

Desvio
Padrão

Média de
Erro
Padrão

1

100

3,240

1,030

,103

3

42

3,750

,935

,144

Fonte: Dados da pesquisa

Figura 17 – Árvore de Decisão: Intenção S3 x Intenção S1
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 32 - Teste de hipóteses: Intenção S3 x Intenção S1
Teste de
Levene para
Igualdade de
Variâncias

Intenção Variâncias
iguais
assumidas

F
,564

Variâncias
iguais não
assumidas

Sig.
,454

t-teste para Igualdade de Médias

t
-2,764

df
140

-2,876 84,365

Sig.(de 2,
parte
Diferença
traseira) Média
,006
-,51000

,005

-,51000

Diferença
de Erro
Padrão
,18452

,17734

95% Intervalo de
Confiabilidade da
Diferença
Inferior Superior
-,87481
-,14519

-,86265

-,15735

Fonte: Dados da pesquisa
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Como P-VALOR (0,006) é menor que 5%, podemos rejeitar a igualdade das
médias.
A média do construto Intenção Comportamental, do segmento S3, pode ser
considerada superior à média do segmento S1.
A hipótese Ho foi rejeitada.

Quadro 8 - Síntese dos testes de hipóteses –
Maturidade Ecológica
Comparação
entre os
Segmentos

Baixa
X
Média
Diferença
Significativa

Média
X
Alta
Diferença
Não
Significativa

Consciência

Baixa
X
Alta
Diferença
Significativa

Atitude

Diferença
Significativa

Diferença
Significativa

Diferença
Significativa

Intenção

Diferença
Significativa

Diferença
Não
Significativa

Diferença
Significativa

Fonte: Dados da pesquisa

Os testes de hipóteses demonstram que, em geral, quanto maior a
maturidade ecológica, maiores são as médias dos construtos C, A e I.

O Quadro 8 mostra, ainda, que as curvas de Intenção Comportamental e
Atitude ficam abaixo da curva de Consciência Ambiental, ou seja, as médias dos
construtos Atitude e Intenção ficaram significativamente abaixo das médias de
Consciência Ambiental. Este fato pode indicar uma certa dificuldade de se passar do
pensamento para a ação, com atitudes e intenções que, de alguma forma,
impliquem percepção de perda pelo consumidor.

4.4 Estabelecer a relação entre Consciência, Atitude e Intenção.

4.4.1 Análise Fatorial Exploratória - AFE

Por intermédio da análise fatorial exploratória (AFE), pôde-se verificar se as
variáveis observáveis ou indicadores representavam, de forma unidimensional, a
relação entre os três construtos, objeto do estudo, ou seja, consciência ambiental, a
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atitude em relação a produtos ambientalmente corretos e a intenção de compras
desses produtos.
Os testes de confiabilidade da escala de cada construto foram realizados por
meio do coeficiente de Alfa de Cronbach.

4.4.1.1 Construto Consciência Ambiental

Abaixo demonstração do teste de confiabilidade do construto consciência
ambiental de conformidade com as respostas dos alunos.
A primeira solução da AFE apresentou a Consciência Ambiental sendo
formada por três fatores, conforme quadro abaixo.

Tabela 33 - Fatorial Exploratória – Consciência Ambiental
C11
C10
C12
C13
C6
C14
C7
C8
Fonte: Dados da pesquisa

Fator 1
0,820
0,650
0,562
0,479
0,138
0,065
0,191
-0,08

Fator 2
-0,053
0,258
0,157
-0,018
0,764
0,756
-0,094
0,404

Fator 3
0,093
-0,131
0,297
0,416
-0,033
0,138
0,739
0,71

Calculando o valor do Alfa de Cronbach para cada um dos três fatores acima
encontrados, com objetivo de validá-los, obtém-se a tabela abaixo:

Tabela 34 - Alfa de Cronbach – Consciência Ambiental
Fator
Indicadores
C11, C10, C12, C13
C6, C14
C7, C8

FC1_Inicial
FC2_Inicial
FC3_Inicial

Alfa de
Cronbach
,571
,422
,422

Fonte: Dados da pesquisa

Mesmo tendo obtido baixos coeficientes de Alfa de Cronbach para os fatores
acima, todos foram mantidos como formadores do construto Consciência Ambiental,
privilegiando os resultados encontrados na AFE – Análise Fatorial Exploratória.
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Quadro 9 - Análise dos fatores – Consciência Ambiental
Fatores obtidos
Fator 1 = FC1

Perguntas
Fica evidente a urgência de planejar e articular ações no sentido de minimizar
o impacto ambiental.
Existe hoje um quadro acelerado de degradação ambiental.
A aceleração da degradação do meio ambiente está relacionada ao uso
indiscriminado dos recursos existentes no meio ambiente.
Os movimentos ambientais estão sendo fortalecidos por uma nova modalidade
de consumo denominado ecologicamente correto (verde).

C11
C10
C12
C13
Fator 2 = FC2
C6
C14
Fator 3 = FC3
C7

Estamos abusando excessivamente da natureza.
Temos que repensar a relação do homem com a natureza.

Meu comportamento é ambientalmente correto.
Tenho preocupações com o impacto negativo da degradação ambiental sobre
C8
o planeta.
Fonte: Dados da pesquisa

Quadro 10 - Denominação dos Fatores Obtidos –
Consciência Ambiental
Fator 1 = FC1
Fator 2 = FC2
Fator 3 = FC3
Fonte: Dados da pesquisa

Consciência Global
Consciência Social
Consciência
Individual

4.4.1.2 Construto Atitude

A TAB. 35 demonstra o teste de confiabilidade do construto atitude, de
conformidade com as respostas dos alunos.
Foi realizada a Análise Fatorial Exploratória, para verificar se as variáveis
observáveis ou indicadores representavam, de forma unidimensional, o construto
Atitude. A primeira solução da AFE apresentou a Atitude sendo formada por dois
fatores, como dispostos no quadro a seguir. Um dos fatores foi formado por apenas
uma variável. Considerando que esta variável é relevante, no contexto da pesquisa,
o fator F2 foi mantido e formado pela única variável observável.
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Tabela 35 - Fatorial Exploratória – Atitude
Perguntas
A22
A18
A17
A20
A16
A21
A19
A15

Componentes
1
2
,833
-,019
,810
,169
,754
,065
,753
,267
,693
,095
,669
-,182
,639
,421
,011
,914

Fonte: Dados da pesquisa

Calculando o valor do Alfa de Cronbach, para o primeiro fator acima
encontrado, com objetivo de validá-lo, obtém-se a tabela abaixo:

Tabela 36 - Alfa de Cronbach – Atitude
Variáveis Observáveis
A22, A18, A17, A20, A16, A21, A19

Fator
FC1_Inicial

Alfa de Cronbach
,864

Fonte: Dados da pesquisa

Quadro 11 - Análise dos fatores – Atitude
Fatores obtidos
Fator 1 = FA1
A22
A18
A17
A20
A16
A21
A19
Fator 2 = FA2

Perguntas
Na decisão de compra dou preferência a produtos que não
agridem o meio ambiente.
Trabalho no sentido de conscientizar pessoas a não
comprarem produtos que prejudicam o meio ambiente.
Na escolha entre dois produtos iguais, sempre opto pelo
menos prejudicial ao meio ambiente.
Tenho me esforçado para comprar produtos originados de
materiais reciclados.
Não compro produtos fabricados ou vendidos por empresas
que prejudicam ou desrespeitam o meio ambiente.
Estou disposto a pagar mais caro por um produto que está
livre de elementos que prejudicam o meio ambiente.
Tenho me esforçado para praticar a coleta seletiva.

Dentro do possível compro produtos que causam menos
A15
impacto ambiental.
Fonte: Dados da pesquisa
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Quadro 12 - Denominação dos Fatores Obtidos– Atitude
Fator 1 = FA1
Atitude na Preservação
Fator 2 = FA2
Atitude na Compra
Fonte: Dados da pesquisa

4.4.1.3 Construto Intenção

A TAB. 37 demonstra o teste de confiabilidade do construto Intenção, de
conformidade com as respostas dos alunos.
Foi realizada a Análise Fatorial Exploratória, para verificar se as variáveis
observáveis ou indicadores representavam, de forma unidimensional, o construto
Intenção Comportamental. A solução da AFE apresentou a Intenção sendo formada
por apenas um fator, confirmando a unidimensionalidade do construto Intenção
Comportamental.

Tabela 37 - Fatorial Exploratória – Intenção

Componentes
1
,896
,883
,844
,690

Perguntas
I26
I25
I24
I23
Fonte: Dados da pesquisa

O valor do Alfa de Cronbach, como calculado anteriormente, confirma a
consistência interna da escala de Intenção Comportamental.

Tabela 38 - Alfa de Cronbach – Intenção
Alfa de Cronbach
,848
Fonte: Dados da pesquisa

N de Itens
4
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Quadro 13 - Análise dos fatores – Intenção
Fator obtido

I25

Perguntas
Eu compraria um produto com embalagem reciclável, mesmo que custasse
um pouco mais do que um produto com embalagem que agrida o meio
ambiente.
Eu compraria um produto com embalagem retornável, mesmo que custasse
um pouco mais do que um produto com embalagem que agrida o meio
ambiente.

I24

Eu compraria um produto feito com matéria prima reciclada mesmo que
custasse um pouco mais do que um produto feito com matéria prima que
degrada o meio ambiente.

I26

Eu compraria um produto feito com matéria prima reciclada mesmo que
fosse menos atraente do que um produto feito com matéria prima que
I23
degrada o meio ambiente.
Fonte: Dados da pesquisa

Quadro 14 - Denominação dos Fatores Obtidos – Intenção
Intenção

Intenção Comportamental

Fonte: Dados da pesquisa

Portanto, os construtos Consciência, Atitude e Intenção foram representados
respectivamente pelos seguintes fatores:

Tabela 39 - Representação dos fatores dos construtos
Construto:
Fator
FC1
FC2
FC3
FA1

Consciência

Atitude
Variáveis Manifestas

Intenção

C11, C10, C12, C13
C6, C14
C7, C8

FA2
Intenção
Fonte: Dados da pesquisa

A22, A18, A17,
A20, A16, A21, A19
A15
I23, I24, I25, I26

4.4.2 Modelagem de Equações Estruturais ou Análise Fatorial Confirmatória

A seguir serão demonstrados modelos de combinações entre os
construtos por intermédio da modelagem de equações estruturais ou análise fatorial
confirmatória.
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4.4.2.1 Modelo 1 - Assumindo a não existência de covariância entre os
construtos Consciência Ambiental e Atitude

Figura 18 - Representação gráfica – Modelo 1
Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 40 - Índice de Adequação – Modelo 1
Variável
Relação de
Endógena Dependência

Intenção

<---

Variáveis
Latentes

Estimativa

S.E.

C.R.

P

Consciência

-0,098

0,204

-0,483

0,629

0,701

0,361

1,939

0,052

Intenção
<--Atitude
Fonte: Dados da pesquisa

Significância
Não
Significativo
ao nível de
5%
Significativo
ao nível de
5%
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Tabela 41 - Resumo dos principais índices de
adequação – Modelo 1
Índices de adequação
do modelo

Índices
encontrados

GFI

0,895

RMSEA

0,119

CFI

0,876

NFI

0,84

TLI
X2
GL
X2/GL
P
Fonte: Dados da pesquisa

0,821
91,311
25
3,652
0

Valores de
referência
Superior a
0,9
Inferior a
0,08
Superior a
0,9
Superior a
0,9
Superior a
0,9
Inferior a
0,05

4.4.2.2 Modelo 2 - Assumindo uma relação sequencial entre os construtos
Consciência Ambiental e Atitude

Figura 19 – Representação gráfica – Modelo 2
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 42 - Índice de Adequação – Modelo 2
Variável
Relação de
Endógena Dependência

Variáveis
Latentes

Estimativa

S.E.

C.R.

Atitude

<---

Consciência

1,746

0,513

3,401

Intenção

<---

Atitude

0,469

0,144

3,261

P

Significância
Significativo ao
***
nível de 1%
Significativo ao
0,001 nível de 1%

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 43 - Resumo dos principais índices
de adequação – Modelo 2
Índices de adequação
do modelo
GFI
RMSEA

Índices
encontrados
0,916
0,1

CFI

0,912

NFI

0,874

TLI
X2
GL
X2/GL

0,874
71,713
25
2,869

P

0

Valores de
referência
Superior a
0,9
Inferior a
0,08
Superior a
0,9
Superior a
0,9
Superior a
0,9
Inferior a
0,05

Fonte: Dados da pesquisa

Conforme tabela acima, a Consciência teve impacto positivo sobre a atitude.
Já a atitude teve impacto positivo sobre a intenção.
Destacamos, também, que os principais índices de adequação do modelo ou
atingiram ou ficaram próximos dos valores de referência.
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4.4.2.3 Modelo 3 - Assumindo a dupla influência do construto Consciência
Ambiental, sobre a Atitude e sobre a Intenção

Figura 20 – Representação gráfica – Modelo 3
Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 44 - Índice de Adequação – Modelo 3
Variável
Relação de
Endógena Dependência

Variáveis
Latentes

Estimativa

S.E.

C.R.

P

Atitude

<---

Consciência

1,829

0,514

3,56

***

Intenção

<---

Consciência

-2,47

2,986

-0,827

0,408

Atitude

1,684

1,542

1,092

0,275

Intenção
<--Fonte: Dados da pesquisa

Significância
Significativo
ao nível de 1%
Não
Significativo
ao nível de 5%
Não
Significativo
ao nível de 5%
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Tabela 45 - Resumo dos principais índices
de adequação – Modelo 3
Índices de adequação
do modelo

Índices
encontrados

GFI

0,922

RMSEA

0,098

CFI

0,918

NFI

0,881

TLI
X2
GL
X2/GL

0,877
67,662
24
2,819

P

0

Valores de
referência
Superior a
0,9
Inferior a
0,08
Superior a
0,9
Superior a
0,9
Superior a
0,9
Inferior a
0,05

Fonte: Dados da pesquisa

Conforme a TAB. 45, a Consciência teve impacto positivo sobre a atitude. A
covariância entre consciência e atitude foi significativa ao nível de 1%, os principais
índices de adequação do modelo ou atingiram ou ficaram próximos dos valores de
referência.
A influência da consciência e da atitude sobre a intenção não passaram no
teste de significância.
Conforme a TAB. 45, a Consciência não demonstrou impacto sobre a
intenção. A atitude também não teve impacto sobre a intenção.
Destacamos, neste modelo, que, quando se trata de produtos com matériasprimas ecológicas, a consciência e a atitude não têm influência sobre a intenção de
uso desses produtos.
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Tabela 46 - Índice de Adequação dos Modelos
Índices de adequação do
modelo
GFI
RMSEA
CFI
NFI
TLI
X2
GL
X2/GL
P
Fonte: Dados da pesquisa

Modelo 1
0,895
0,119
0,876
0,84
0,821
91,311
25
3,652
0

Modelo 2
0,916
0,1
0,912
0,874
0,874
71,713
25
2,869
0

Modelo 3
0,922
0,098
0,918
0,881
0,877
67,662
24
2,819
0

Valores de
referência
Superior a 0,9
Inferior a 0,08
Superior a 0,9
Superior a 0,9
Superior a 0,9
Inferior a 0,05

A modelagem de equações estruturais mostra que para os produtos
ecologicamente corretos ou não há influência da consciência e da atitude sobre a
intenção de uso de tal produto, como demonstra o Modelo 3; ou os efeitos em
cadeia C => A => I se manifestam e a intenção somente demonstra relação com a
atitude no Modelo 2.
Na próxima sessão será procedida uma conclusão sobre o estudo proposto,
bem como, sugestões para pesquisas futuras.
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5 CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA NOVAS PESQUISAS

Nesta sessão, será procedida uma conclusão da pesquisa, suas limitações e,
em seguida, serão sugeridas propostas de pesquisas futuras.

5.1 Conclusões

A presente dissertação buscou analisar como a Maturidade Ecológica
influencia a consciência ambiental, a atitude em relação a produtos ambientalmente
corretos e a intenção de compras destes produtos, na perspectiva dos alunos
universitários e encontrar uma relação entre os três construtos, consciência
ambiental, atitude e intenção de compra.
Foram avaliadas várias teorias referentes às questões ambientais como
sustentabilidade,

marketing

verde, produtos

e

embalagens, bem como o

comportamento do consumidor, com ênfase em atitude e intenção de compra.
Por intermédio da pesquisa, foi possível identificar três grupos de
consumidores, ou seja, com baixa, média e alta maturidade ecológica, comparados
entre os segmentos: Consciência Ambiental, Atitude e Intenção.
Os testes de hipóteses demonstraram que, em geral, quanto maior a
maturidade ecológica, maiores são as médias dos construtos Consciência
Ambiental, Atitude e Intenção de compra de produtos ecologicamente corretos.
Na referida demonstração, pode-se observar ainda que as curvas de Intenção
Comportamental e Atitude ficam abaixo da curva de Consciência Ambiental, ou seja,
as médias dos construtos Atitude e Intenção ficaram significativamente abaixo das
médias de Consciência Ambiental. Este fato pode indicar uma certa dificuldade de
se passar do pensamento para a ação, com atitudes e intenções que, de alguma
forma, impliquem percepção de perda pelo consumidor.
A modelagem de equações estruturais incluiu a análise fatorial exploratória
(AFE), para verificar se as variáveis observáveis ou indicadores representavam, de
forma unidimensional, a relação entre os três construtos. A relação obtida entre os
mesmos demonstra que a Consciência Ambiental afeta a Atitude, em relação a
produtos ambientalmente corretos, e esta Atitude impacta na Intenção de compra.
A modelagem de equações estruturais demonstrou, por meio do modelo 3, no
qual a consciência e a atitude exercem influência simultânea sobre a intenção de
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compra, que para os produtos ecologicamente corretos não há influência da
consciência e da atitude sobre a intenção de uso de tal produto. Por outro lado, por
meio do modelo 2, no qual a consciência ambiental afeta a atitude em relação a
produtos ambientalmente corretos e a atitude impacta sobre a Intenção de compra,
os efeitos em cadeia consciência => atitude => intenção se manifestam e a intenção
somente demonstra relação com a atitude.
Em síntese, a modelagem de equações estruturais demonstrou que a
consciência ambiental teve influência sobre a atitude em relação a produtos
ambientalmente corretos e a atitude exerceu influência sobre a intenção de compra.
Todavia, a consciência ambiental não apresentou influência sobre a intenção de
compra e quando tal relação foi considerada, no modelo, implicou fraca influência de
ambas, consciência e atitude, sobre a intenção de compra. Pode-se concluir que a
intenção de compra não recebe influência dos construtos consciência e atitude, ou,
no máximo, é afetada somente pela atitude. Diante dos resultados da pesquisa,
evidenciou-se que os alunos universitários apresentaram sinais de baixa maturidade
ecológica.

5.2 Limitações

A pesquisa foi aplicada em amostra reduzida e com o perfil homogêneo
(universitários); seria oportuno estendê-la para grupos com perfis diferentes.

Amostra restrita a apenas 204 estudantes universitários da cidade
de Belo Horizonte, com perfil homogêneo;
Utilização de apenas estudantes, que compreendem pequena
parcela da população, com nível econômico e cultural diferenciado
da maioria dos brasileiros.

5.3 Sugestões para novas pesquisas

Diante do agravamento dos problemas ambientais, em âmbito global, há
necessidade de pesquisar, em todos os níveis socioeconômicos, para aprofundar o
entendimento relativo à preservação ambiental. Este entendimento indicará ações
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estratégicas, visando despertar na população a consciência ambiental, promovendo
a atitude em prol da conservação do planeta.
Outro estudo proposto consiste em pesquisar junto a gestores das empresas,
objetivando entender o papel dos mesmos para a preservação ambiental. A
pesquisa pode ser estendida para investigar como está sendo tratada a cadeia
produtiva das suas empresas, como: matéria-prima verde, produção limpa,
embalagem verde e criação de canais reversos para destinação das embalagens e
dos produtos pós-consumo.
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APÊNDICE A

QUESTIONÁRIO

Esta pesquisa é de caráter acadêmico e deverá ser utilizada em uma dissertação de
mestrado. O sigilo absoluto das suas respostas será garantido. Conto com a sua
colaboração, respondendo às perguntas abaixo.
Agradeço a atenção.

Delmi Vicente de Carvalho
Mestrando em Administração – FPL
delmicarvalho@gmail.com
1. Qual das bolsas abaixo você compraria?

Bolsa Colcci (Couro)

Bolsa Goóc (Fios de
algodão e garrafa pet)

2. Por quê?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. Qual das sandálias abaixo você compraria?

Sandália Arezzo
(borracha industrializada)

Sandália Goóc (borracha
de pneus pós-consumo)
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4. Por quê?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Para as próximas questões assinale o seu grau de concordância conforme as
opções abaixo:

( 1 ) Discordo totalmente

( 2 ) Discordo parcialmente

( 4 ) Concordo parcialmente

( 5 ) Concordo totalmente

Número

Questões

5

O tema “ambiental”
é apenas “moda”.

6

Estamos abusando
excessivamente da
natureza.

7

8

9

10

11

12

(1)
Discordo
totalmente

(2)
Discordo
parcialmente

(3)
Indiferente

( 3 ) Indiferente

(4)
Concordo
parcialmente

(5)
Concordo
totalmente

Meu
comportamento é
ambientalmente
correto.
Tenho
preocupações com
o impacto negativo
da degradação
ambiental sobre o
planeta.
Acredito que os
recursos naturais
estão disponíveis
para saciar as
necessidades do
ser humano.
Existe hoje um
quadro acelerado
de degradação
ambiental.
Fica evidente a
urgência de
planejar e articular
ações no sentido
de minimizar o
impacto ambiental.
A aceleração da
degradação do
meio ambiente
está relacionada
ao uso
indiscriminado dos
recursos existentes
no meio ambiente.

(Continua...)
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Número

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Questões

(1)
Discordo
totalmente

(2)
Discordo
parcialmente

(3)
Indiferente

(4)
Concordo
parcialmente

(5)
Concordo
totalmente

Os movimentos
ambientais estão
sendo fortalecidos
por uma nova
modalidade de
consumo
denominado
ecologicamente
correto (verde).
Temos que
repensar a relação
do homem com a
natureza.
Dentro do possível
compro produtos
que causam
menos impacto
ambiental.
Não compro
produtos
fabricados ou
vendidos por
empresas que
prejudicam ou
desrespeitam o
meio ambiente.
Na escolha entre
dois produtos
iguais, sempre
opto pelo menos
prejudicial ao meio
ambiente.
Trabalho no
sentido de
conscientizar
pessoas a não
comprarem
produtos que
prejudicam o meio
ambiente.
Tenho me
esforçado para
praticar a coleta
seletiva.
Tenho me
esforçado para
comprar produtos
originados de
materiais
reciclados.
Estou disposto a
pagar mais caro
por um produto
que está livre de
elementos que
prejudicam o meio
ambiente.

(Continua...)
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Número

22

23

24

25

26

Questões

(1)
Discordo
totalmente

(2)
Discordo
parcialmente

(3)
Indiferente

(4)
Concordo
parcialmente

(5)
Concordo
totalmente

Na decisão de
compra, dou
preferência a
produtos que não
agridam o meio
ambiente.
Eu compraria um
produto feito com
matéria-prima
reciclada, mesmo
que fosse menos
atraente do que
um produto feito
com matéria-prima
que degrade o
meio ambiente.
Eu compraria um
produto feito com
matéria-prima
reciclada, mesmo
que custasse um
pouco mais do que
um produto feito
com matéria- prima
que degrade o
meio ambiente.
Eu compraria um
produto com
embalagem
retornável, mesmo
que custasse um
pouco mais do que
um produto com
embalagem que
agrida o meio
ambiente.
Eu compraria um
produto com
embalagem
reciclável, mesmo
que custasse um
pouco mais do que
um produto com
embalagem que
agrida o meio
ambiente.

(Conclusão)
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APÊNDICE B

Histórico da empresa Goóc

A seguir, um breve histórico da Goóc, fabricante de produtos com matériaprima originada de produtos pós-consumo.
O fundador da Goóc é o Sr. Thai Quang Nghia, que chegou ao Brasil em
1979, fugindo do seu país, Irlanda, diante de pressão do regime comunista, através
de um barco de pesca. Foi resgatado em alto mar por um petroleiro da Petrobrás e
atualmente é um brasileiro naturalizado e reside em São Paulo.
Sem o domínio da língua portuguesa e nem da inglesa, buscou seu
desenvolvimento e na década de 80 iniciou o curso de matemática na USP.
Enfrentando dificuldades financeiras, iniciou, na década de 80, a confecção e
comercialização de bolsas, que comercializava no interior de São Paulo. Nessa
época criou a sua primeira empresa, a Domini, e passou a fornecer bolsas para a
Avon.
Em 2003, criou uma marca própria. Fundou a Goóc e iniciou a produção de
sandálias, tapetes e outros calçados com solado de borracha, feitos a partir de
pneus reciclados, ideia originada da cultura Vietnamita que usava tiras de pneus
como calçados.
Thai acredita que seus produtos tenham uma filosofia de vida relacionada à
harmonia, ao conhecimento e à diversidade. Esse conceito, enraizado na cultura
organizacional da Goóc, distingue seu posicionamento de mercado.
Atualmente, tem fábrica em Brotas (São Paulo) e centro de distribuição em
São Paulo e seu grande canal de distribuição é feito através da Avon e também de
exportação para alguns países, como: Estados Unidos, Alemanha, Espanha,
Croácia e Suriname.
Destaca-se como meta “Tornar o Brasil referência mundial, até 2014, em
sandálias de pneu reciclado (SPR)”.
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