FACULDADES INTEGRADAS DE PEDRO LEOPOLDO
MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO

Erika Gonçalves Santos

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL, ATITUDES E INTENÇÃO DE USO DAS SACOLAS
PLÁSTICAS NÃO RECICLÁVEIS

Pedro Leopoldo
2012

Erika Gonçalves Santos

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL, ATITUDES E INTENÇÃO DE USO DAS SACOLAS
PLÁSTICAS NÃO RECICLÁVEIS

Dissertação apresentada
Profissional

em

ao Curso de Mestrado

Administração

das

Faculdades

Integradas de Pedro Leopoldo, como requisito parcial
para a obtenção do grau de Mestre em Administração.

Área

de

Concentração:

Gestão

Competitividade

Orientador: Prof. Dr. Tarcísio Afonso

Pedro Leopoldo
2012

da

Inovação

e

Aos meus queridos pais e ao meu irmão, pelo apoio
e amor incondicional.
Ao Luiz Alberto que esteve ao meu lado neste
grande desafio.
À minha filhinha Kyara, na esperança de que
participe da construção de um mundo cada vez
melhor!

AGRADECIMENTOS

Faz-se necessário um agradecimento muito especial ao Professor
Tarcísio Afonso, meu orientador, que com muita paciência, disponibilidade e
incentivo me acompanhou durante toda a realização desse trabalho e me mostrou
que os desafios sempre valem a pena! Mil vezes obrigado por todo o carinho
atenção, por todo o conhecimento compartilhado e pela oportunidade para crescer.
Aos coordenadores e assessoria pedagógica da FATEC - BH pelo suporte
na aplicação da pesquisa, o que foi fundamental para a conclusão desta dissertação.
A todos os amigos da FPL, que, durante estes anos, tornaram os sábados
mais leves e prazerosos.
À minha filhinha Kyara, por ter me dado mais força com sua chegada,
para mostrar que o esforço sempre vale à pena e que o bom exemplo pode
transformar!
Ao Luiz Alberto, por acreditar nos meus projetos e me incentivar,
mostrando que não devemos desistir dos nossos objetivos!
Meus eternos agradecimentos ao meu pai, por me mostrar que com
esforço e disciplina é possível vencer, a minha mãe por ter-me ensinado a acreditar
e lutar pelos meus sonhos e ao meu amado irmão que sempre me faz lembrar que
podemos transformar o aprendizado em ação!

“Se me tornei grande, foi porque subi nos ombros de gigantes.”
Isaac Newton

RESUMO

Há uma crescente discussão em relação à participação do consumidor na
preservação ambiental por meio da formação de comportamento ambientalmente
consciente. Entretanto, pouco se conhece sobre a influência da consciência, das
atitudes e da intenção de uso que direcionam as escolhas pessoais no que tange
à questão ambiental. Assim, o problema desta dissertação focou em como a
prática de lidar com o descarte do lixo influencia a consciência ambiental, a
atitude em relação às sacolas plásticas não recicláveis e a intenção de uso desse
produto. Em torno dessa questão, o objetivo foi analisar como a prática de lidar
com o descarte do lixo influencia a consciência ambiental, a atitude em relação
às sacolas plásticas não recicláveis e a intenção de uso desse produto e
encontrar uma relação entre os construtos, consciência ambiental, atitude e
intenção de uso. A presente dissertação se apoiou em uma pesquisa descritiva
conclusiva, tipo survey, para o relacionamento desses três construtos. A amostra
pesquisada contou com 279 alunos de uma instituição de ensino superior em
Belo Horizonte, provenientes de amostragem não probabilística, por
conveniência. Os dados foram obtidos por meio da aplicação de questionários,
nos quais se utilizou a escala Likert com grau de concordância de 1 (um) a 5
(cinco) em relação às afirmativas que compõem os construtos pesquisados.
Observou-se que, de forma geral, o fato de lidar com o descarte do lixo favorece
uma maior consciência ambiental, portanto, a partir do momento em que há um
envolvimento do consumidor nesse processo, há maior sensibilização em relação
às questões ambientais, o que corrobora a implementação de uma educação
ecológica, buscando com que os alunos possam lidar, de forma prática, com
procedimentos como o descarte do lixo visando influenciar a formação de um
comportamento ambientalmente consciente. Os dados revelaram que, no melhor
modelo para esta dissertação, lidar com o problema do descarte do lixo
demonstrou ter influência sobre a consciência ambiental e a atitude, mas a
consciência ambiental não influencia a intenção de uso das sacolas plásticas não
recicláveis, somente a atitude tem influencia sobre esse construto.
Palavras-chave: Comportamento do Consumidor, Consciência Ambiental,
Atitude, Sacolas Plásticas.

ABSTRACT

There is a growing discussion in relation to consumer participation in environmental
preservation through the formation of environmentally conscious behavior. However
little is known about the influence of awareness, attitudes and intention to use that
drive personal choices when it comes to environmental issues. Thus, the problem of
this dissertation focused on how the practice of dealing with waste disposal
influences the environmental awareness, attitude towards non-recyclable plastic bags
and intended use of this product. Around this issue, the objective was to analyze how
the practice of dealing with waste disposal influences the environmental awareness,
attitude towards non-recyclable plastic bags and intended use of this product and find
a relationship between the constructs, environmental awareness, attitude and
intention to use. This work was supported by a descriptive conclusive, survey type,
for the relationship between these three constructs. The study sample included 279
students of an institution of higher education in Belo Horizonte, from non-probability
sampling, for convenience. Data were collected through questionnaires in which they
used the Likert scale with the degree of agreement of 1 (one) to 5 (five) in relation to
the statements that make up the constructs studied. It was observed that in general,
the fact of dealing with disposal encourages greater environmental awareness, so
from the moment that there is consumer involvement in this process, there is greater
awareness of environmental issues, which corroborates for the implementation of an
ecological education, and seek that they can deal in a practical manner, with
procedures such as waste disposal to influence the formation of an environmentally
conscious behavior. The data revealed that the best model for this dissertation, to
deal with the problem of waste disposal has shown to influence the environmental
awareness and attitude, but does not influence the environmental awareness of the
intended use of non-recyclable plastic bags, only the attitude has influenced on this
construct.

Keywords: Consumer behavior, Environmental Awareness, Attitude, Plastic Bags
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Delimitação do Tema

A revolução industrial foi o marco de transição da sociedade caracterizada
pelas atividades artesanais e manuais para o modelo de consumo atual, marcado
pela evolução tecnológica, econômica e social. O homem parou de produzir somente
o necessário para sua subsistência e passou a produzir bens e serviços voltados à
satisfação de seus desejos (DIAS, 2007).
Portando, passa a ser considerado como também responsável pela
degradação do planeta, em decorrência do seu novo estilo de vida e modelo de
consumo, assim como as demais esferas sociais: governo e empresas.
Os problemas ambientais vêm sendo discutidos em todo o mundo há
vários anos, porém em pequena escala. Estas manifestações objetivam a
conscientização ambiental da sociedade, através da disseminação de conceitos
como: comportamento ambientalmente consciente; preservação do planeta;
conscientização ecológica; desenvolvimento sustentável; entre outros.
Segundo Marcovitch (2006), desenvolvimento sustentável é o que satisfaz
as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações
satisfazerem suas próprias necessidades.
Segundo Dias (2007), a partir dos anos 1990 foi intensificada a percepção
dos problemas ambientais e suas consequências adversas, corroborando para
influenciar a conscientização ambiental do indivíduo como consumidor e acima de
tudo como cidadão.
Esse aumento da preocupação ambiental por parte da sociedade como
um todo, aliado à necessidade de difusão da consciência ecológica e consolidação
de comportamento ambientalmente consciente, são importantes tentativas de
redução dos problemas gerados em todo o mundo pelo descaso com a natureza.
Em decorrência do modelo social atual, marcado pelo aumento do
consumo e pelo desenvolvimento (in) sustentável dos países e suas respectivas
empresas, são necessárias medidas eficazes para o controle e tentativa de
diminuição das catástrofes ambientais.
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Nesse cenário econômico, há um crescimento contínuo da variedade de
produtos e serviços ofertados, influenciando diretamente o

consumo, em

contrapartida, o ciclo de vida dos produtos vem reduzindo seu tempo. Esses fatores
contribuem para o aumento dos resíduos descartados no meio ambiente.
De um lado da cadeia produtiva, estão as empresas, que podem em
muitos casos utilizar matérias primas de segundo uso, ou seja, recicladas e ainda se
preocupar com a quantidade de resíduos gerados pelos processos produtivos e a
forma de destinação destes. Em contrapartida, do outro lado da cadeia está o
consumidor final, que pode contribuir para a melhoria do processo de captação de
matéria-prima reciclada e também para a redução dos resíduos despejados no meio
ambiente.
A grande questão é, até que ponto esse consumidor estaria disposto a se
envolver

neste

processo,

por

meio

da

consolidação

do

comportamento

ambientalmente consciente, adotando atitudes voltadas para a preservação
ambiental, desenvolvendo assim sua consciência ecológica.
De acordo com Fishbein e Ajzen (1975), a principal característica que
distingue as atitudes de outros conceitos é a sua natureza avaliativa ou afetiva. As
atitudes são desenvolvidas pelos consumidores sobre quase tudo que os rodeiam,
criando, assim, constatações positivas ou negativas, as quais os levam a comportarse de forma coerente.
Um aspecto favorável e perceptível para a formação da consciência
ambiental do individuo é a preocupação com a qualidade de vida. A sociedade
passou a considerar que as condições ambientais são variáveis importantes para o
seu bem estar. Esse novo consumidor é denominado consumidor “verde”, e é
direcionado por padrões de consumo diferenciados.
Schlegelmilch, Bohlen e Diamantopoulos (1996) definem consciência
ambiental como um construto multidimensional que é composto por elementos
cognitivos, atitudinais e comportamentais. Conforme Cuperschmid e Tavares (2001),
o

consumidor

ambientalmente

preocupado,

procura

adotar

atitudes

e

comportamentos de compra coerentes com a conservação dos ecossistemas.
D’Souza, Taghian e Lamb (2006) definem os consumidores “verdes” como
todos aqueles que são altamente preocupados com o ambiente e caracterizados por
optarem por produtos “verdes” sempre que tem a oportunidade. Para Hartmann e
Ibáñez (2006),

o

consumidor

“verde”

é

representado

por

um segmento
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sociodemográfico que toma suas decisões de compra, pelo menos parcialmente,
com base em critérios ambientais.
Esse novo consumidor, o chamado “consumidor verde”, afirma Dias
(2007), manifesta suas preocupações ambientais no seu comportamento de compra,
e busca produtos que causam menos impactos negativos ao meio ambiente,
adotando produtos de empresas ambientalmente responsáveis.
Relativo ao comportamento do consumidor vale ressaltar que o
consumidor adquire produtos e serviços que possam satisfazer seus desejos e
necessidades, mesmo havendo custos nesta aquisição, há o valor percebido no
processo.
Segundo Kotler e Armstrong (2003) “valor de consumo” é a diferença
entre o “valor para o cliente” e o “custo para o cliente”. Ao dar preferência a produtos
e serviços ecológicos, o consumidor está sacrificando outros fatores que para ele
são relevantes, ou seja, toda decisão tem seus pontos fortes e fracos.
O presente estudo discorre sobre o comportamento dos alunos de
graduação tecnológica, de uma instituição de ensino privada de Belo Horizonte,
outra de Sete Lagoas e também de professores de Belo Horizonte, considerando
atitudes e intenção de uso ou não das sacolas plásticas não recicláveis como forma
de preocupação ecológica, desenvolvendo-se um comportamento ambientalmente
consciente.
O paradigma é que o homem, na maioria das vezes não se sente parte
integrante da natureza, mas sim, estando acima desta. Nesta visão, a natureza
existe para servir ao indivíduo, principalmente dentro do modelo de consumo da
sociedade moderna. Trabalhar a conscientização ambiental, por meio de atitudes
ecologicamente corretas, é uma das variáveis que podem colaborar para conter os
sérios problemas ambientais que atingem todo o planeta.
A sociedade de consumo tem como premissa consumir mais e mais a
qualquer custo, para atender não só às necessidades, como na maioria das vezes,
aos desejos individuais, o que é favorável para as empresas que aumentam sua
produtividade, proporcionando uma maior lucratividade e maior índice de empregos,
o que causa um impacto positivo na economia dos países.
Vários segmentos da indústria e do comércio se beneficiam com este
modelo de consumo, porém essa forma de crescimento traz consigo problemas
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ambientais graves. Um destes, o qual tem causado sérios danos ao equilíbrio
ambiental, é o descarte de resíduos no meio ambiente, especialmente o plástico.
Quanto mais os indivíduos consomem, mais resíduos serão gerados e o
grande desafio é como criar mecanismos para que estes resíduos decorrentes do
consumo excessivo não se tornem um problema ambiental de grandes proporções.
Trata-se de um problema de âmbito mundial, o que gera a necessidade de
discussão dos fatores que influenciam o desenvolvimento do comportamento
ambientalmente consciente da sociedade.
Os indivíduos vivem uma dualidade: deixar de satisfazer seus desejos e
necessidades por meio do consumo, que é característica da sociedade moderna ou
reduzir o consumo, em prol da preservação do planeta? A mudança de atitudes,
tendo em vista uma maior conscientização ambiental, poderá gerar um impacto
positivo nas decisões e na postura do indivíduo enquanto consumidor e cidadão,
gerando um comportamento ambientalmente consciente.
Levando-se

em consideração

a

necessidade

de

conscientização

ecológica em todas as esferas sociais e os impactos ambientais negativos gerados
pelo consumo excessivo e pela falta de preocupação do indivíduo, enquanto parte
integrante do meio ambiente, tornam fundamental a adoção de medidas que possam
agregar e gerar resultados positivos ao processo de preservação ambiental.
Uma dessas medidas é a tentativa de redução na geração de resíduos,
decorrentes do processo de consumo, até o descarte correto dos produtos. Essa
alternativa visa o equilíbrio entre crescimento, desenvolvimento e preservação do
planeta. O plástico é um tipo de resíduos que tem causado sérios problemas
ambientais na atualidade, em decorrência do aumento da utilização do mesmo.
As sacolas plásticas são grandes vilãs dos processos de descarte
inadequado de resíduos. Na sociedade atual, as embalagens são consideradas
parte do produto adquirido. As sacolas plásticas trouxeram praticidade para os
consumidores, elas são utilizadas amplamente para compras e descarte do lixo, uma
vez que estas são disponibilizadas com extrema facilidade pelo comércio.
Em decorrência da popularização das sacolas plásticas, tornou-se
necessário intensificar as políticas de preservação ambiental e a propagação da
conscientização

dos

ambientalmente correto.

indivíduos

sobre

a

importância

do

comportamento
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O aumento no número de consumidores ambientalmente conscientes,
preocupados com a preservação ambiental, é sem dúvida o melhor caminho para se
alcançar uma sociedade equilibrada no âmbito do meio ambiente, voltada para o
consumo consciente e desenvolvimento sustentável.
O

estudo

em

questão

enfatiza

a

análise

do

comportamento

ambientalmente consciente, por meio de uma amostra de alunos e professores,
selecionada para a pesquisa. Verifica-se, a influência das atitudes na intenção de
utilização da sacola plástica não reciclável.
A estrutura deste trabalho está presente na introdução, dividida nas
seguintes partes: referencial teórico; considerações sobre o método utilizado; análise
dos resultados da pesquisa descritiva realizada e as considerações finais do estudo.
Nesta introdução, apresentam-se os antecedentes e a delimitação da
pesquisa, incluindo a contextualização do problema; o problema de pesquisa;
objetivos gerais e específicos. A partir desses fatores se justifica a escolha do tema,
apontando as relevâncias práticas e teóricas da pesquisa.
O referencial teórico e as discussões das teorias que norteiam a
dissertação estão organizados em dois capítulos e nas suas respectivas subseções,
a fim de se estabelecer os melhores alicerces para a investigação empírica
empreendida.
Em seguida, é dada ênfase nas considerações da pesquisa descritiva.
Neste momento, são retomados os objetivos, numa articulação lógica com
proposições às hipóteses e aos procedimentos metodológicos adotados para
verificá-las.
Apresentam-se os procedimentos centrados na modelagem de equações
estruturais,

recurso

multivariado

utilizado

na

investigação

empírica

desta

dissertação.
A etapa subsequente analisa os resultados empíricos da pesquisa
descritiva. As hipóteses são discutidas conforme as análises feitas através do
modelo de equações estruturais.
Na parte final, aparecem as conclusões com as limitações, discussões e
implicações finais da pesquisa empreendida, seguida da bibliografia consultada e
utilizada.
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1.2 Contextualização do Problema

Os problemas socioambientais, econômicos e culturais emergentes da
sociedade contemporânea, acentuam-se com o aumento e concentração da
população nas áreas urbanas sem infraestrutura adequada, bem como com a
implantação de diversos setores econômicos e tecnológicos sem um controle
ambiental eficaz. Tais fenômenos potencializam os danos ambientais.
A má utilização dos recursos naturais é uma das grandes preocupações
da ciência e do homem. A corrida mercadológica sempre subjugou a utilização
sustentável e racional dos recursos naturais. Nesse sentido, garantir o uso racional e
sustentável destes está diretamente associado a uma consciência ambiental.
Nesta perspectiva, um dos instrumentos usados para a implementação de
estratégias de preservação do planeta é a busca pelo esclarecimento dos
consumidores em relação aos conceitos do processo de desenvolvimento
sustentável e pela consolidação do comportamento ambientalmente consciente,
além de trabalhar a premissa de que os indivíduos são parte integrante do meio
ambiente, o que implica a adoção de atitudes pró-ambientais.
O termo meio ambiente significa local habitável, seja natural ou construído.
As duas palavras que o constituem “meio” e “ambiente” são sinônimos e encerram
noções de espaço físico que envolve os seres vivos, os componentes físicos e
químicos do ecossistema(UFV - Universidade Federal de Viçosa/Ministério do Meio
Ambiente dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal - CD nº 813666006).
Naves (2001) conceitua meio ambiente como um conjunto de condições
naturais que atua sobre organismos vivos e seres humanos. Mas essas condições
naturais são constantemente alteradas e sofrem influências de uma série de fatores,
tais como: cultura; definições políticas; questões econômicas; condições sociais e
tecnológicas; entre outras.
Em decorrência das agressões sofridas, o meio ambiente reagirá e é
exatamente o que tem ocorrido hoje. Para refletir os riscos que o meio ambiente
corre mediante a ação humana, Naves (2001) afirma que as ações dos indivíduos
em sociedade tendem a seguir o curso ditado pelo sistema econômico vigente, que
centra seus esforços em manter o mercado funcionando. O moderno sistema
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industrial capitalista depende de recursos numa proporção desconhecida a qualquer
outro sistema social na história da humanidade.
Na medida em que se acelera o ritmo das atividades produtivas dessa
sociedade para atender ao padrão de consumo das economias mundiais, criam-se
predominantemente

condições

que

resultam

em

degradação

ambiental

e

exaurabilidade do estoque de recursos naturais.
Neste processo de conscientização e construção de conceitos há uma
forte barreira a ser transposta: a herança cultural. Esta acaba por refletir nas ações e
nas atitudes dos indivíduos e consequentemente em seu comportamento próambientalista ou apático aos problemas ambientais.
Frequentemente pode-se observar o quanto as pessoas descartam de
resíduos, como: restos de alimentos; papel; embalagens plásticas; dentre outros
materiais. É importante identificar como esta atitude é gerada e qual a influência
deste constructo no processo de conscientização ambiental.
Um dos fatores motivadores para este tipo de postura da sociedade é a
falta de conhecimento sobre o processo correto de descarte e das consequências
dessas atitudes ecologicamente incorretas. Sobretudo, é necessária uma gestão
ambiental voltada para desenvolvimento do comportamento ambientalmente
consciente dos indivíduos, através do qual a redução do descarte tornar-se-á uma
consequência natural.
Calzada (1998) define o consumidor ecologicamente correto como
conscientizado e bem informado ambientalmente. Disseminar uma consciência
ecológica, proporcionando uma visão mais ampla do que representam essas
atitudes em termos de preservação ambiental, é fundamental na perspectiva de
reverter à concepção de utilidade e valor dos recursos naturais na sociedade do
consumo.
Com isso, constata-se a importância da educação ambiental da
população em todo o mundo, desde países subdesenvolvidos a países em alto grau
de desenvolvimento, a fim de preparar, conscientizar e sensibilizar os indivíduos a
respeito da necessidade da preservação ambiental. Salientando a análise das
atitudes do consumidor, as quais podem ser aprendidas e influenciadas também por
fatores externos.
Dentre as medidas de conscientização estão: a sensibilização às normas
de convivência coletiva e as atitudes pró-ambientais do consumidor enquanto
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cidadão, contribuindo para a construção de uma concepção mais ecológica e um
comportamento ambientalmente consciente.
No processo de disseminação da cultura de preservação ambiental é
importante que a dimensão participativa seja considerada como pré-requisito para a
viabilidade de soluções para os problemas ambientais atuais e para a
sustentabilidade dos procedimentos operacionais adotados, tendo em vista que tais
aspectos dependem da capacidade organizativa, mobilizadora e comunicativa dos
grupos sociais, políticos e instituições públicas e privadas envolvidas.
Para a mobilização do indivíduo na participação conscientemente e eficaz
da preservação ambiental é necessário que sejam levados em conta os aspectos
cognitivos e os valores socioculturais de cada grupo social.
Tudo isso implica em um amplo programa de conscientização ambiental
da sociedade em todas as suas esferas, respeitando as características e
peculiaridades de cada grupo, utilizando troca de experiências, diálogo e
negociação, que coloquem em contato permanente todas as partes envolvidas.
Os problemas de deteriorização do meio ambiente e a busca por um
consumo socialmente responsável têm sido alvo de pesquisas tanto pelo meio
acadêmico quanto pela iniciativa empresarial (ASHLEY, 2002).
Como um problema ambiental de grandes proporções da atualidade,
destaca-se o uso desenfreado do plástico. Este produto é um dos grandes vilões
ambientais em decorrência da ampla utilização e seu impacto ambiental negativo.
Portanto, torna-se necessário uma política eficaz de reestruturação da utilização,
visando à redução do consumo e o correto descarte.
Vale ressaltar que o século XX se caracterizou como a “Era dos
Plásticos”, devido à popularização do material, que veio atender as demandas da
sociedade do consumo, pois com o avanço tecnológico o mercado consumidor
buscava algo diferenciado, prático, de fácil disponibilização para substituir as antigas
embalagens retornáveis e de papel.
Esta dissertação busca analisar como os constructos atitudes, intenção e
consciência ambiental e suas variáveis influenciam na formação do comportamento
ambientalmente consciente do aluno de graduação tecnológica de uma instituição de
ensino privada de Belo Horizonte quanto a não utilização das sacolas plásticas não
recicláveis.
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O estudo destaca a influência dessas atitudes na intenção de uso das
sacolas plásticas não recicláveis, inclusive verificando se a amostra selecionada
voltaria a utilizar tais sacolas caso voltassem ao mercado.
O presente trabalho tem como pergunta orientadora: como a prática de
lidar com o descarte do lixo influencia a consciência ambiental, a atitude em relação
às sacolas plásticas não recicláveis e a intenção de uso deste produto?
Vários estudos e pesquisas desenvolvidos no âmbito internacional se
dedicam a análises acuradas a respeito do comportamento humano. Estes relatam
uma gama de fatores que influenciam as ações do consumidor diante das questões
ambientais.
Um importante modelo sobre atitudes e comportamento foi desenvolvido
por Thompson e Barton (1994). Os autores propuseram uma escala bidimensional,
onde existem dois tipos de motivos (egocêntrico e antropocêntrico) que favorecem
toda atitude pró-ambiental, diferenciando-se apenas pelas razões que levam a estas
atitudes.
Pessoas egocêntricas valorizam a natureza pelo seu valor intrínseco,
enquanto os antropocêntricos a valorizam pela sua importância na vida da
humanidade, pelos benefícios que ela oferece ao homem. Ambos expressam
consciência ambiental, mas os egocêntricos veem uma dimensão espiritual na
natureza e os antropocêntricos veem os aspectos da vida humana que dela
dependem.
Além dessa categorização, a ausência de qualquer motivo ambiental foi
também levada em consideração pelos autores. Estes conceituam como apáticos os
indivíduos que acreditam que os problemas ambientais são supervalorizados e
tratados de uma forma exagerada. Os apáticos, portanto, diferentemente dos
antropocêntricos e egocêntricos, são aqueles indivíduos que não apresentam
nenhuma forma de motivos pró-ambientais, não demonstrando qualquer interesse
por essas questões.
Outro estudo de relevância para a análise da orientação dos valores
norteadores do comportamento do consumidor foi proposto por Schultz (2001). O
autor

estabeleceu

uma

escala

que

mensura

as

preocupações

com

as

consequências dos problemas ambientais, estabelecendo três tipos distintos de
indivíduos: egoístas, que são indivíduos preocupados apenas consigo; altruístas,
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aqueles mais preocupados com as outras pessoas; e biosféricos, preocupados com
a natureza.
Dessa forma, torna-se possível perceber uma relação entre tais indivíduos
e suas preocupações com as consequências adversas dos problemas ambientais.
Neste caso será estabelecida uma relação entre associação da preocupação
ambiental com a abolição das sacolas plásticas dos supermercados e o
comportamento ambientalmente consciente do consumidor.
Stern e Dietz (1994) enfatizam que a orientação de valores pode afetar as
crenças e atitudes dos indivíduos e, consequentemente, deve culminar em mudança
comportamental. Com isso, a conscientização ambiental poderá gerar mudanças de
atitudes individuais, causando um impacto positivo no comportamento do
consumidor, levando-o a abandonar os valores egoístas, relacionados ao
comportamento individual, tornando-se mais altruísta, preocupado com o bem
comum e biosféricos voltados à preservação do planeta.
O comportamento ambientalmente consciente será influenciado pela
intenção de realizar tal comportamento. Entretanto, no contexto desta dissertação a
intenção comportamental se deve à combinação das crenças dos estudantes de
graduação em relação ao consumo das sacolas plásticas, e as atitudes desse grupo
que podem facilitar ou dificultar a adoção dessa conscientização ambiental.
Nas ultimas três décadas, estudiosos com diversas abordagens têm se
interessado pelo estudo das atitudes e comportamentos em relação ao meio
ambiente (GILL et al., 1986). Admitindo que o comportamento humano seja uma das
principais forças motrizes da deterioração ambiental, as causas do comportamento
ambientalmente consciente precisam ser entendidas (OSKAMP, 2000).
O presente estudo analisa como as atitudes e seus componentes:
cognitivo, conativo e afetivo influenciam na construção da conscientização ambiental
dos alunos de graduação e professores de Belo Horizonte, assim como os alunos de
Sete Lagoas.
Tomando como base o exposto acima, o estudo objetiva verificar se estes
consumidores ao associarem a preocupação ambiental à abolição das sacolas
plásticas dos supermercados desenvolvem um comportamento ambientalmente
consciente, tendo em vista um maior conhecimento das consequências adversas do
uso desenfreado e descarte inadequado deste produto no meio ambiente.
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A conscientização quanto à urgência de alterar o rumo deste processo de
degradação da natureza e a necessidade de regular condutas sociais que evitem
efeitos negativos sobre o meio ambiente reforçam a necessidade imediata da
inserção da discussão sobre os impactos da proibição das sacolas plásticas em Belo
Horizonte e da participação ativa da sociedade neste contexto de preservação do
planeta, através de atitudes práticas como a redução no uso desse produto, gerando
assim um comportamento ambientalmente consciente.
Para se entender como se ocorre a relação entre as atitudes e a intenção
de uso das sacolas plásticas tradicionais não recicláveis, esta pesquisa analisou o
comportamento ambiental de alunos de graduação tecnológica, da cidade de Belo
Horizonte, de uma instituição privada, comparando com os professores de outra
instituição em Belo Horizonte e em um terceiro momento comparando também com
os alunos de graduação tecnológica da cidade de Sete Lagoas.
Muitos estudos reconhecem que atitudes pró-ambientais positivas não
são automaticamente transformadas em comportamento pró-ambiental. Todavia,
uma explanação definitiva para o comportamento pró-ambiental ou ambientalmente
consciente não foi encontrada (KOLLMUSS; AYGEMAN, 2002).
Diversos modelos teóricos têm sido desenvolvidos para explicar a lacuna
entre atitudes e intenções (de um lado) e demonstração de comportamento (do
outro), o que tem sido conhecido como “hiato atitude-comportamento” (DARNTON et
al., 2006; JACKSON, 2005; KOLLMUSS; AYGEMAN, 2002; MENESES; PALACIO,
2006).
Tal premissa fundamenta esta dissertação, expondo uma oportunidade de
se formular um arcabouço teórico para integrar resultados prévios e guiar pesquisas
futuras, tanto no âmbito acadêmico quanto no empresarial, direcionadas ao
consumo e ao meio ambiente.

1.2.1 Problema de Pesquisa

Como a prática de lidar com o descarte do lixo influencia a consciência
ambiental, a atitude em relação às sacolas plásticas não recicláveis e a intenção de
uso deste produto?

25

1.3 Objetivos

Considerando o problema de pesquisa descrito na seção anterior, os
seguintes objetivos nortearão o presente estudo:

1.3.1 Objetivo Geral

Analisar se a prática de lidar com o descarte do lixo influencia a
consciência ambiental, a atitude em relação às sacolas plásticas não recicláveis e a
intenção de uso deste produto e encontrar uma relação entre os construtos,
consciência ambiental, atitude e intenção de uso.

1.3.2 Objetivos Específicos

A partir do objetivo geral do estudo, os seguintes objetivos específicos
são propostos:
1- Testar a influência da prática de lidar com o descarte do lixo sobre a
consciência ambiental, a atitude e a intenção de uso da sacola plástica
não reciclável.
2- Comparar a consciência ambiental, a atitude e a intenção de uso de
alunos e professores universitários, em relação à sacola plástica não
reciclável.
3- Comparar a consciência ambiental, a atitude e a intenção de uso de
alunos de uma cidade em que a sacola plástica não reciclável é proibida
com alunos de uma cidade em que a sacola plástica não reciclável é
permitida.
4- Analisar como a consciência ambiental e a atitude influenciam a intenção
de uso da sacola plástica não reciclável.
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1.4 Justificativa

Em todo o mundo estão sendo, cada vez mais, adotadas medidas de
proteção ambiental, onde o grande desafio é encontrar o modelo ideal de
crescimento e desenvolvimento levando-se em consideração a preservação do meio
ambiente. Há uma busca constante pelo equilíbrio entre o consumo consciente, a
lucratividade das empresas e a preservação do planeta.
Em decorrência do crescimento contínuo do consumo, os impactos
ambientais

negativos

tomaram

grandes

proporções.

Essa

relação

de

proporcionalidade entre aumento do consumo e crescimento dos problemas
ambientais coloca a responsabilidade pelos danos ambientais na sociedade
consumista.
Segundo Giglio (2002), consumismo é a compra sem necessidade,
destacando-se três aspectos. O primeiro ponto é que as pessoas valorizam mais o
“ter” que o “ser”, ou seja, a posse de produtos e serviços é mais importante pela
posição social que estes representam do que o que tecnicamente oferecem.
O segundo aspecto abordado pelo autor é a alienação dos processos de
produção, ou seja, o consumidor desconhece o processo produtivo do que consome,
o que o leva a não desenvolver uma noção de valor e uso.
O terceiro fator de relevância neste modelo de Giglio (2002) está
diretamente ligado ao segundo e trata da alienação do ser humano em relação às
suas necessidades, em que a pessoa se deixa influenciar pelo grupo, abdicando de
sua liberdade de pensar, agir e decidir por si própria.
O movimento ambientalista tomou força a partir dos anos 1970 e passou a
ser difundido por meio dessa forma de pensar da humanidade: o fato de preservar o
planeta é um dever de todos. Todos podem consumir produtos “verdes”, produtos
ambientalmente corretos e que não façam mal ao meio ambiente e é importante
refletir desde o processo de aquisição do produto até o fim da vida deste.
A partir da década de 1990 houve uma mudança mundial no foco do
pensamento ambientalista, devido à percepção do impacto ambiental causado pelos
altos padrões de consumo e estilo de vida das sociedades.
A sociedade de subsistência, existente antes da Revolução Industrial,
preocupada em atender suas necessidades vitais, deu lugar à sociedade de
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consumo. Segundo Portilho apud Dias (2007 p.24), “essa redefinição se deu por
meio de um segundo deslocamento, desta vez de uma preocupação com os
problemas ambientais relacionados à produção para uma preocupação com os
problemas ambientais relacionados ao consumo”.
A industrialização e também a mídia, difundiram um comportamento
diferenciado junto à sociedade atual, que causou o aumento do consumismo. Os
produtos são utilizados e descartados com maior frequência e sem muito critério, o
que acarreta um volume crescente de resíduos descartados no meio ambiente
constantemente.
Um fator de destaque deste cenário é que o consumidor pode interferir
neste processo escolhendo produtos e serviços que prejudiquem menos o meio
ambiente ou que possam ser reaproveitados, de modo a contribuir para a melhoria
da qualidade de vida da sociedade e para a proteção do planeta.
Em virtude de uma nova percepção do meio ambiente fomentada pela
ampliação da discussão sobre o tema e também sobre o papel dos cidadãos neste
contexto, ocorrem algumas mudanças em direção a uma maior conscientização dos
padrões de consumo.
As decisões de consumo poderão ser influenciadas pelo aumento da
sensibilidade e da consciência ambiental. Assim, já se pode verificar o surgimento de
um novo tipo de consumidor, aquele que leva em consideração as questões
ambientais no momento de seu consumo.
Neste âmbito surgiram termos como:

consumidores “socialmente

conscientes” (ANDERSON JR. e CUNNINGHAM, 1972; KINNEAR, TAYLOR e
AHMED,

1974;

WEBSTER,

1975)

e

“consumo

sustentável”

(HANSEN

e

SCHRADER, 1997), que vêm sendo desenvolvidos junto a esse movimento positivo
de utilização do meio-ambiente de forma coerente e sustentada.
Há o fortalecimento da figura do consumidor consciente, consumidor
cidadão, o qual busca o equilíbrio entre necessidades individuais, possibilidades
ambientais e necessidades sociais nas três etapas do consumo: compra, utilização e
descarte.
Essa articulação para a busca da preservação ambiental do planeta e da
consolidação do comportamento ambientalmente consciente da sociedade está
diretamente ligada à mudança de estilos de vida, com novos padrões de consumo e
novas tecnologias ambientalmente adequadas.
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A consciência ecológica está sendo difundida em todo o mundo.
Empresas e organizações não governamentais ganham cada vez mais força para
trabalharem

a

preservação

ambiental,

abordando

as

dificuldades

globais

relacionadas a problemas ambientais e acordando a vontade de salvar o mundo
através do consumo ambientalmente consciente.
Esse cenário coloca a salvação do planeta quase exclusivamente nas
mãos dos consumidores ambientalmente conscientes, gerando ainda uma
culpabilidade a mais para as empresas que também passam a ter que se mostrar
responsáveis quanto aos aspectos ambientais para consolidarem uma imagem
positiva frente aos seus clientes.
Tendo em vista a necessidade de fortalecimento da consciência
ecológica, do comportamento ambientalmente consciente, faz-se necessário um
plano de mudanças direcionadas para reestruturar o modelo de desenvolvimento do
crescimento da sociedade de consumo em todo o mundo. Esse plano estratégico
poderá alcançar uma equalização entre consumo e resíduos gerados pelo processo,
como forma de proteção ambiental.
A presente dissertação utiliza o modelo de atitudes e seus componentes
para analisar o nível de consciência ambiental e a intenção de uso das sacolas
plásticas não recicláveis dos alunos de graduação tecnológica de uma instituição
privada de Belo Horizonte, outra em Sete Lagoas, assim como dos professores em
Belo Horizonte. A análise foi feita através da influência das atitudes e da intenção de
uso das sacolas plásticas não recicláveis na formação da consciência ambiental
destes consumidores.
A resposta ao problema de pesquisa busca contribuições teóricas e
práticas. Há três principais razões que justificam a escolha do tema desta
dissertação: (a) lacunas teóricas; (b) envolvimento pessoal; (c) implicações práticas.
Um estudo dessa abrangência é de grande valor tanto para o meio
empresarial como acadêmico, pois estará analisando como a consciência ambiental
influencia as atitudes e as intenções do consumidor para a utilização de determinado
produto, neste caso específico a utilização das sacolas plásticas não recicláveis.
Além de identificar outros fatores externos que podem influenciar na postura do
consumidor ambientalmente consciente.
Já foram desenvolvidos estudos acadêmicos no Brasil sobre a questão
ambiental, tratando tanto da visão das empresas, ou seja, do modo como elas estão
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agindo em relação ao meio ambiente (DINATO, 1999), quanto da visão e da
sensibilidade dos consumidores sobre esta questão (LAGES e NETO, 2002).
Entretanto, são escassos os estudos que tratam diretamente do
comportamento ambientalmente consciente do consumidor em relação à intenção de
uso das sacolas plásticas não recicláveis, através da análise de suas atitudes. Para
contribuir com as publicações nesta área, a presente dissertação se propõe a
explorar este campo que ainda contem lacunas a serem pesquisadas.
No âmbito pessoal, a justificativa para o desenvolvimento da dissertação
nesta área nasceu do interesse da autora pelo estudo do comportamento do
consumidor, sua relação com a preservação ambiental e formação de um
comportamento ambientalmente consciente através de suas atitudes de compra e
uso de determinado produto. Identificar e entender como as atitudes de determinado
grupo podem influenciar de forma positiva ou negativa a adoção de uma postura
ecologicamente correta, neste caso específico, a de não utilizar sacolas plásticas
não recicláveis.
Outro aspecto relevante é que a sociedade industrializada enfrenta
problemas com a produção e descarte de resíduos do consumo (SMEESTERS et al.,
1998), e o método para lidar com tais resíduos tem sido simplesmente removê-los da
frente, incinerando-os ou enterrando-os (SHRUM et al., 1994). Portanto, o tema
evoca uma questão ambivalente do papel do consumo na vida diária (UUSITALLO,
2005).
É necessária uma análise de como equilibrar a forma de consumo da
sociedade atual com a preservação do planeta. Isto pode ser verificado na formação
do comportamento do consumidor, a qual pode ser influenciada pelas atitudes. Estas
são identificadas através do estudo dos modelos teóricos abordados na dissertação
sobre atitudes e seus componentes, bem como a intenção de uso de determinado
produto.
Para a prática, o entendimento das atitudes como fator influenciador e, em
alguns casos, determinante para o comportamento do consumidor ambientalmente
consciente pode ser útil: (a) no direcionamento de programas de conscientização da
sociedade, em relação ao que tange seus hábitos de consumo e descarte de
embalagens; (b) na gestão de empresas, principalmente em decisões de campanhas
de marketing voltadas para a preservação ambiental, desenvolvimento de produtos,
embalagens e de logística reversa.
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A preocupação ambiental é um tema que permeia toda a sociedade,
todos os países têm sua parcela de responsabilidade na preservação do planeta. A
proibição das sacolas plásticas é uma estratégia de proteção ambiental, que poderá
ter grande impacto no processo de preservação do meio ambiente, desde que
analisados

os

fatores

influenciadores

das

atitudes

e

do

comportamento

ambientalmente consciente dos consumidores e das empresas.
Os estragos causados pelo derrame indiscriminado de plásticos na
natureza tornaram o consumidor um colaborador passivo de um desastre ambiental
de grandes proporções (FERNANDES, 2006).
É importante buscar um maior entendimento sobre os problemas
ambientais existentes e suas consequências adversas, bem como analisar se estas
variáveis podem influenciar o comportamento ambientalmente consciente do
consumidor, com isso, poderá ser alcançado um modelo social voltado ao equilíbrio
entre desenvolvimento sustentável dos países, lucratividade das empresas, proteção
e preservação ambiental.
Portanto, o desenvolvimento de um estudo dessa natureza, possibilita
uma compreensão acerca deste fenômeno: atitudes/comportamento ambientalmente
consciente e intenção de uso no contexto brasileiro, uma vez que se percebe uma
carência de produção científica nesta área.
Esta dissertação pretende ampliar a análise do comportamento do
consumidor, abordando a formação da consciência ambiental através das atitudes e
intenção de uso das sacolas plásticas não recicláveis.

31

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Para ampliar o entendimento sobre o conceito central desta dissertação,
esta seção discorrerá sobre a consciência ambiental, as atitudes do consumidor e
sua intenção de uso das sacolas plásticas não recicláveis, através da análise de
suas preocupações ambientais e do comportamento ambientalmente consciente.

2.1 Consumo e Comportamento Ambientalmente Consciente

Esta subseção se dedica a abordar as barreiras e as motivações para o
consumo consciente, a partir da revisão de estudos já desenvolvidos sobre a
preocupação ambiental e que serviram de subsídio teórico para esta pesquisa.
Primeiramente, buscou-se resgatar os constructos e conceitos em várias fontes
(jornais, livros, dissertações e anais de congressos), analisando os interesses dos
consumidores e suas preocupações ambientais, bem como as atitudes e as crenças
relacionadas

ao

meio

ambiente

que

são

consideradas

preditoras

dos

comportamentos pró-ambientais para a não utilização das sacolas plásticas não
recicláveis.

2.1.1 Consumo e Meio Ambiente

No contexto da sociedade moderna pode-se inferir que, na realidade, não
é o homem que domina a natureza, mas sim, a racionalidade econômica vigente,
criada e aceita pelo próprio homem é que o subordinou ao consumo, tornando-o
dependente dessa relação de trocas. Neste sentido, faz-se necessário entender os
antecedentes da cultura e da sociedade de consumo contemporânea.
A palavra consumo deriva do latim consumere que quer dizer gastar,
despender, usar completamente, enfraquecer, aniquilar, destruir ou esgotar
(LAROUSE, 2004). O termo “consumir” foi usado primeiramente como sinônimo para
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destruir, usar tudo, gastar, desperdiçar, esgotar (WILLIAMS apud FEATHERSTONE,
1995; BARBOSA; CAMPBELL, 2006).
O consumo é um termo de difícil definição: para os economistas e
profissionais de marketing, ele representa um processo de satisfação de
necessidades individuais e, para os ambientalistas, consumo é todo ato que incorre
no uso de recursos naturais que infringem os limites ecológicos e estão relacionados
ao crescimento econômico (BARBOSA; CAMPBELL, 2006).
Desta forma, percebe-se o paradoxo do conceito, pois o discurso gerado
em torno do trabalho e da produção econômica é visto de forma positiva, pois
promove o desenvolvimento econômico da sociedade, enquanto o argumento
articulado em torno do consumo é revestido de uma negatividade, devido às
consequências adversas para o meio ambiente.
Consumo tem se tornado sinônimo de destruição ambiental em muitas
regiões do planeta (ANDERSON; CUNNINGHAM, 1972), uma vez que os problemas
ambientais atuais estão ligados ao estilo de vida consumista adotado por grande
parte dos povos (FRANCOIS-LECOMPTE; ROBERTS, 2006).
Baudrillard (1998) argumenta que todas as sociedades sempre gastaram,
desperdiçaram, produziram resíduos e consumiram além do que é estritamente
necessário à sobrevivência e no consumo estariam baseadas as novas relações
estabelecidas entre os objetos e os indivíduos.
Todavia, o consumo atual não tem precedentes na história da
humanidade (HOLLIDAY; SCHMIDHEINY; WATTS, 2002; SCHULTZ, 2002) e a
importância dos objetos é cada vez mais valorizada pelas pessoas (BAUDRILLARD,
1998).
Dentro da cultura atual, o consumo é apresentado como um “sonho de
vida boa” e felicidade, e não como consequências negativas ao meio ambiente
(KILBOURNE et al., 1997).
A partir da era pós-Revolução Industrial, a produção em grande escala de
bens promoveu profundas mudanças econômicas e sociais e entre tantas alterações
as mais recentes e significativas referem-se às mudanças nos valores, crenças e
atitudes do homem, associados ao seu distanciamento da natureza e da importância
que é dada à preservação dos recursos naturais.
Analisando os antecedentes históricos, é fato que a industrialização
separou o homem da terra e lançou as bases da racionalidade econômica vigente. O
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sistema capitalista implantou no subconsciente dos cidadãos a obrigação de se
trabalhar para consumir cada vez mais e de forma supérflua (BAUDRILLARD, 1998,
VAREY, 2010).
Na linha contrária ao pensamento de Baudrillard (1998), Douglas e
Isherwood (2004) sugerem que a racionalidade econômica precisa ser corrigida e o
consumo deve ser encarado como parte integrante do sistema social e econômico,
pois os bens são os mediadores das relações sociais que se formam e o consumo
explica a motivação para o trabalho. Os autores entendem o consumo como uma
dimensão da vida social fundamental nas chamadas sociedades urbanas e pósindustriais contemporâneas.
Para Denzin (2001), o consumo representa a forma como o poder, as
ideologias, o gênero e as classes sociais influenciam e moldam um ao outro,
envolvendo negociações e rituais na vida social que criam consumidores que se
adéquam às condições de mercado pós-modernas.
De acordo com Portilho (2005), o consumo se tornou a principal fonte de
identidade cultural e de inserção na vida coletiva e também uma forma de analisar e
compreender a formação das sociedades contemporâneas.
Com o advento da produção em massa, foi possível disponibilizar os
produtos ao alcance das massas e, assim, democratizou-se o desejo, criando a
sociedade do consumo em massa (LIPOVETSKY, 2007).
Por estes motivos, Polanyi (2000) lembra que as críticas à sociedade de
mercado não se referem somente às suas bases serem pautadas na racionalidade
econômica, pois em certo sentido, toda e qualquer sociedade depende da economia
e as leis econômicas baseavam-se no autointeresse.
Deveria haver sinergia e coerência nos padrões de consumo dos
integrantes de uma sociedade, sob o risco de entrarem em conflito direto com seus
valores e identidade cultural, já que a ideia de desenvolvimento de todas as
sociedades deveria ser a construção do futuro com base em uma relação
enriquecedora, e não exploradora (FURTADO, 1998).
Respeitar os limites da natureza é um desafio que emerge na sociedade
contemporânea. Este pensamento é enfatizado por Meadows et al. (1978, p. 148149) desde a década de 1970.
O consumo foi o meio pelo qual o progresso foi alcançado nas sociedades
ocidentais. Se a famosa frase, “Penso, logo existo”, criada por Descartes fosse
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atualizada para o tempo presente, poderia ser traduzida como “Tenho, logo existo”
(HILL, 2002) ou “Compro, logo existo” (LIPOVETSKY, 2007).
Segundo Baudrillard (1998), um dos questionamentos fundamentais
advindos do consumo é: os seres humanos se organizam para fins de sobrevivência
ou em termos do significado individual ou coletivo que eles dão às suas vidas? Já
Campbell (2006) ressalta que os processos de querer e desejar dominam o
fenômeno do consumismo moderno, sendo que se pontuam muito mais em saciar
vontades do que em satisfazer necessidades.
A partir destes entendimentos, pode-se inferir que estando o consumidor
ciente de sua parcela de contribuição para um futuro sustentável, o mesmo pode
revisar e alterar suas atitudes, criando um comportamento ambientalmente
consciente através, por exemplo, da não utilização das sacolas plásticas não
recicláveis. Tema que é aprofundado nas subseções seguintes.

2.1.2 Cultura do Consumo: do Comprador ao Hiperconsumidor

Na sociedade do hiperconsumismo, o “isto me basta” cedeu lugar ao
“nada mais me basta” (PENGUE, 2008). De outro lado, a ameaça de exaustão dos
recursos naturais tem sido o tema de critica constante à sociedade de consumo por
mais de três décadas (SHOVE; WARDE, 1998).
Giglio (2002) define consumismo como a compra sem necessidade, em
que três aspectos podem ser levantados. O primeiro é que as pessoas valorizam
mais o “ter” do que o “ser”, em que a posse de produtos e serviços é mais importante
pela posição social que representa do que pelo que tecnicamente oferece.
Num segundo aspecto, o autor aborda a alienação dos processos de
produção, ou seja, as pessoas hoje desconhecem como são feitos os objetos que
consomem e, com isso, perde-se a noção de valor e uso.
O terceiro ponto está ligado ao segundo, que seria a alienação do ser
humano em relação às suas necessidades, em que a pessoa deixa se influenciar
pelo grupo, abdicando de sua liberdade de pensar, agir e decidir por si própria.
Apesar do elevado padrão individualista de consumo ser almejado,
condicionantes histórico-estruturais impossibilitam sua concretização de forma

35

generalizada, pela própria impossibilidade de o meio ambiente natural absorver os
impactos advindos do padrão de produção e consumo atual (CONSTANZA, 1991;
LEIS, 1999; COHEN, C. 2003).
Layrargues (1998) considera que, para entender a questão ambiental, é
necessário saber que: (1) o meio ambiente está intimamente ligado à cultura de uma
comunidade e (2) qualquer ação para o desenvolvimento tem que considerar a
dinâmica cultural da sociedade.
O consumo atual encontra explicações históricas, sociais e culturais e,
segundo Lipovetsky (2007), foi intensificado na modernidade com a supremacia do
individualismo. Sabe-se também que cada sociedade segue uma lógica cultural
específica (BARBOSA; CAMPBELL, 2006) e este esquema de valores só faz sentido
para as pessoas que convivem neste mesmo grupo social.
Gonçalves (1993) corrobora com estes argumentos e conclui que
nenhuma cultura é racional, sendo que os conceitos de natureza e relações sociais
são aqueles aceitos do ponto de vista dos valores de seus integrantes.
As perspectivas históricas e sociais da cultura do consumo não são
estanques, nem cronologicamente determinadas, elas existem e convivem até hoje
e, em seu conjunto, explicam o consumo atual (FONTENELLE, 2006), que foi
intensificado na modernidade com a supremacia do individualismo (LIPOVETSKY,
2004).
Baudrillard (1998) foi um dos primeiros autores a abordar o problema do
consumo e baseia suas teorias na existência de uma “sociedade de consumo”. O
autor sugere que a sociedade de consumo é um dos fenômenos mais característicos
das sociedades desenvolvidas na segunda metade do século XX.
A expressão “sociedade de consumo” apareceu pela primeira vez nos
anos 1920, e se popularizou nos anos 1950-60 (LIPOVETSKY, 2007). Featherstone
(1995) defende a existência de uma cultura própria – a cultura de consumo –
originada a partir da chamada “sociedade de consumo”, quando o consumo passou
a adquirir uma importância cultural nunca antes vista.
Como forma de reconstituir historicamente a cultura do consumo,
Lipovetsky (2007), apresenta três períodos: o primeiro compreende a formação da
cultura do consumo entre 1880 e 1950; o segundo representa a consolidação do
consumismo, que Costa (2004) denominou de “espírito de época” - 1950 a meados
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dos anos 1990; o terceiro período representa o momento atual caracterizado pelo
hiperconsumo.
O primeiro ciclo da formação da cultura do consumo iniciou-se por volta
dos anos 1880, avançando ate a Segunda Guerra Mundial. Trata-se da constituição
da produção e do consumo de massa, da invenção do marketing e da construção do
consumidor moderno (LIPOVETSKI, 2007).
A formação da cultura de consumo é fruto da necessidade de encontrar
compradores para a capacidade de produção industrial alcançada ao final da
Primeira Guerra Mundial (GORZ, 2005). Há que se considerar, ainda, as
transformações nos valores da sociedade dessa época, que a partir dos anos 20,
transformaram o comprador em consumidor (RIFKIN, 2001).
Houve, na verdade, uma metamorfose da cultura produtora para a cultura
do consumo. Em pouquíssimo tempo o consumo passou de vicio a virtude (RIFKIN,
1995).
O segundo ciclo começa por volta de 1950 e se consolida ao longo das
três primeiras décadas do pós-guerra (LIPOVETSKY, 2007). Chamado período
áureo do capitalismo keynesiano, e considerado o modelo mais puro de consumo de
massa (LIPOVETSKY, 2007). Este período é também marcado pela revolução
comercial.
Tratava-se do inicio de um novo “espírito de época” no qual as pessoas
passaram a dar importância às aparências exteriores, como expressões de sua
personalidade, como objetos de status (COSTA, 2004).
Desempenhar o papel de consumidor passa a ser a norma, não
formalmente declarada, mas resulta da formação de uma sociedade de consumo
que gerou uma cultura de consumo específica, fundamentada no “consumo-sedução
e consumo-distração, dos quais somos herdeiros fieis” (FONTENELLE, 2006,
2008a).
Moscovici (1976, p. 56) considera que “foi a modernidade que de fato
criou um tipo de sociedade antinatureza. Ela procura esvaziar o mundo de todo
esplendor, de sua magia, procura desencantá-lo para deixar subsistir apenas o que
é produto da ciência e da técnica”.
O esgotamento desse ciclo cede lugar a uma nova fase na história do
consumo: a do hiperconsumo (LIPOVETSKY, 2007). A sociedade do hiperconsumo
caracteriza-se pela amplificação da mentalidade de consumo das fases anteriores,
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chegando aos espaços até então considerados não mercantilizáveis, tais como: a
família; a escola; a ética; entre outros (FONTENELLE, 2008; LIPOVETSKY, 2007).
Na verdade, o estilo de vida atual, inerente à economia de mercado,
mostra-se cada vez mais expansivo, móvel e ambientalmente prejudicial (COHEN,
C., 2003). O surgimento de novas necessidades é essencial à sobrevivência e ao
crescimento da sociedade contemporânea, uma vez que a capacidade da atual
tecno-estrutura de satisfazer necessidades é tão vasta (COHEN, C., 2003).
Numa

perspectiva

socioeconômica,

também

se

pode

situar

o

hiperconsumo em termos de três componentes distintos (COHEN, C., 2003):
desperdício, suntuosidade e afluência.
O desperdício se dá através do maior uso de recursos do que se
necessita efetivamente; a suntuosidade se refere a padrões de consumo elitistas,
que apenas um número limitado de pessoas pode manter, através dos bens de
posição; e a afluência se refere a um nível geral de consumo que pode ser alto
demais em comparação com os recursos naturais disponíveis e padrões
internacionais desejados.
Na perspectiva de Lipovetsky (2007), por outro lado, o objetivo do
hiperconsumo “é tornar a existência materialista mais qualitativa e mais equilibrada”,
sem abrir mão das vantagens do mundo moderno.
Emerge daí as novas formas de consumo “responsável”, (...) “a recusa a
um “consumismo sem consciência” é um exemplo claro do hiperindividualismo que
caracteriza essa terceira fase em que vivemos” (FONTENELLE, 2008, p.105).
Isto é, consome-se, aspirando à autonomia subjetiva traduzida como um
direito de escolha e de responsabilização pessoal por essas escolhas e negando-se
a imagem do “fantoche-consumidor” alienado da primeira e da segunda fase da
sociedade de consumo (FONTENELLE, 2008; LIPOVETSKI, 2007).
Neste contexto, torna-se relevante a análise dos construtos que
direcionam a dissertação em questão, tais como: atitudes do consumidor;
consciência ambiental e intenção de uso das sacolas plásticas não recicláveis. Ou
seja, como os consumidores agem ou podem ser influenciados para a não utilização
de sacolas plásticas não recicláveis, tendo em vista um modelo de preservação
ambiental do planeta, através da construção de um comportamento ambientalmente
consciente.
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Baseado no exposto por FONTENELLE (2008) e LIPOVETSKI (2007),
surge um importante questionamento pertinente ao tema desta dissertação: o
consumidor individual tem o poder efetivo para mudar o atual padrão de consumo ou
não?
Esta questão encontra barreiras no poder e soberania do consumidor,
gerando debates e controvérsias entre pesquisadores. Alguns autores (ELKINGTON;
HAILES, 1988; HALKIER, 1999; OTTMAN, 1998) enfatizam a efetividade do poder
do consumidor para mudar a demanda.
Na perspectiva do consumo “verde”, ações individuais bem informadas e
preocupadas com questões ambientais aparecem como uma estratégia para a
solução dos problemas ligados ao meio ambiente (PAAVOLA, 2001).
Já, outros autores (COHEN, C., 2003; SCHERHORN, 2004; VEBLEN,
1934), argumentam que “a soberania do consumidor é ilusória”, uma vez que a
estrutura da sociedade, o mercado e o estilo de vida estão fundamentados sobre
bases insustentáveis.
De acordo com essa perspectiva, a implantação de uma legislação
específica, como a Lei Municipal 9529 de Fevereiro de 2008, vigente em Belo
Horizonte – MG, proibindo a utilização de sacolas plásticas e sacos de lixo não
recicláveis, pode ser uma ação para incentivar o desenvolvimento de atitudes
ecologicamente corretas, corroborando para a preservação do planeta em termos da
redução no uso de sacolas plásticas.
Apesar das ações individuais estarem contribuindo para o aumento da
conscientização da necessidade de preservação do planeta, não tem acontecido
qualquer mudança revolucionária na forma como a maioria das pessoas em
economias industrializadas está se alimentando, morando ou se locomovendo
durante os últimos vinte anos (PEATTIE; PEATTIE, 2008).
Não ha dúvida que os avanços tecnológicos e da produtividade, em
particular, são absolutamente vitais. “Não podemos pensar em sustentabilidade sem
eles. Mas eles são limitados em termos da eficiência que podem atingir” (JACKSON,
2008).
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2.1.3 Consciência Ambiental

Com a proliferação da discussão sobre os problemas ecológicos e a
degradação do planeta nos meios de comunicação, observa-se uma contribuição
para o desenvolvimento da consciência ambiental da sociedade.
Para Dias (2008), há uma tendência ao aumento do interesse pela
proteção do meio ambiente, à medida que se agravam os problemas ambientais do
planeta, como, por exemplo, a escassez de alguns recursos fundamentais (petróleo,
água e energia).
A preocupação com o meio ambiente vem crescendo desde a década de
1960, quando surgiu, nos Estados Unidos, o conceito do consumerismo, que pode
ser definido como o movimento de consciência sobre o consumismo. Pode-se dizer
que no consumerismo a questão ambiental se enquadra como fator de decisão de
compra e uso do consumidor mais bem informado e interessado (GIGLIO, 2002).
As pessoas vêm se preocupando em proteger suas vidas e a sua
subsistência mudando o comportamento ao utilizar produtos considerados
ambientalmente saudáveis e rejeitando os que não são. Isso é consumerismo
ambiental, segundo Ottman (1994), que cita que essa prática e orienta o consumidor
a comprar produtos “verdes” e evitar os produtos “não verdes” na busca pela melhor
qualidade de vida.
Essa consciência ambiental pode ser definida como a tendência ou a
voluntariedade de um indivíduo de tratar os assuntos relativos ao meio ambiente de
maneira contrária ou favorável. Sendo assim, indivíduos com níveis de consciência
ambiental mais desenvolvida tenderiam a tomar decisões levando em consideração
o impacto ambiental destas (BEDANTE; SLONGO, 2004).
Apesar desse aspecto positivo, conforme exposto na seção anterior,
ainda não ocorreram medidas revolucionárias e de grande impacto capazes de
consolidar um comportamento ambientalmente consciente em massa. São
identificadas ações individuais e grupos sociais que se tornam “consumidores
verdes” desenvolvendo conceitos de comportamento ecologicamente corretos e
preocupação com o desenvolvimento sustentável.
É possível identificar, nestes pequenos grupos, a redução na utilização de
sacolas plásticas não recicláveis como contribuição para a preservação do planeta,
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mudando as atitudes e hábitos de consumo desses produtos através da formação de
uma consciência ambiental, pensando no futuro dos recursos naturais e na vida das
próximas gerações.
Schlegelmilch, Bohlen e Diamantopoulos (1996) definem consciência
ambiental como um construto multidimensional que é composto por elementos
cognitivos, atitudinais e comportamentais.
Conforme Cuperschmid e Tavares (2001), o consumidor ambientalmente
preocupado procura adotar atitudes e comportamentos de compra coerentes com a
conservação dos ecossistemas.
Calzada (1998) define o consumidor ecologicamente correto como
conscientizado e bem informado ambientalmente. De acordo com os estudos de
Shrum, McCarty e Lowrey (1995), os consumidores verdes são formadores de
opinião e têm um comportamento de compra cuidadoso à procura informações nos
produtos.
O consumidor consciente, segundo o Instituto Akatu (2005), reconhece
mais a relação do indivíduo com “coletivo” e com as “gerações futuras” do que os
outros consumidores. Ele utiliza seus valores para a tomada de decisão de compra e
uso e, portanto, apresenta comportamento diferente dos demais.
O consumidor consciente tem o relacionamento com as empresas
direcionado pelas suas crenças e, aparentemente, percebe e usa o seu poder de
consumidor cidadão (AKATU, 2005).
Entende-se

o

consumo

ambientalmente

consciente

como

aquele

relacionado a consumir levando em consideração os impactos provocados pelo
consumo (ROBERTS, 1996b; AKATU, 2009), ou seja, com consciência e voltado à
sustentabilidade.
Dessa forma, se os consumidores estiverem interessados na preservação
do meio ambiente, havendo a necessidade de cuidar da natureza, o que pode ser
reflexo

da

conscientização

ambiental,

eles

se

tornarão

consumidores

ecologicamente corretos e perceberão a oferta ou o estímulo de empresas que
produzem produtos ecológicos (BERTOLINI; POSSAMAI; BRANDALISE, 2009).
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2.1.4 Comportamento Ambientalmente Consciente

Os primeiros estudos a abordarem a relação comportamento do consumidor
emeio ambiente datam do final da década de 1960 e início da década de 1970;
inicialmente estes estudos tinham como foco o comportamento do consumidor
socialmente responsável sendo a análise do comportamento do consumidor em
relação ao meio ambiente uma questão secundária destes estudos (Kassarjian,
1971; Kinnear, Taylor e Ahmed, 1974). Com o passar dos anos, a questão ambiental
passa a ser o centro de diversos estudos do comportamento do consumidor.
Kinnear, Taylor e Ahmed (1974) já na década de 1970 alertavam que as
decisões pessoais de consumo podem ajudar a preservação do ambiente ou,
contribuir para a sua deterioração. Hartmann e Ibáñez (2006) vão mais longe ainda
ao enfatizarem que o comportamento de compra (verde) é central para a
transformação social.
Com o passar dos anos, a maioria dos consumidores despertou para o fato
de que seus comportamentos de compra têm impacto direto em muitas questões
ambientais (Schlegelmilch, Bohlen e Diamantopoulos 1996).
Acompanhando o surgimento deste consumidor preocupado com o ambiente,
acadêmicos e práticos tem buscado compreender quais os fatores que influenciam o
comportamento destes consumidores (Schlegelmilch, Bohlen e Diamantopoulos,
1996).
Na literatura sobre a inter-relação entre indivíduos e meio ambiente, o
termo

comportamento

recebe

ambientalmente

responsável”,

“comportamento

ecológico”

“comportamento

ambientalmente

diferentes

qualificadores:

“comportamento

(HERNANDEZ;
amigo”

“Comportamento

ecologicamente

HIDALGO,

(BUSTOS,

1998),

1999),

responsável”,
assim

como

“comportamento

ambientalmente significante” (STERN, 2000), “comportamento pró-ambiental”
(CORRAL-VERDUGO, 2000; MARTINEZ-SOTO, 2004).
Pesquisas vêem sendo realizadas tendo em vista o conhecimento de
determinantes positivos que levam o individuo a adotar o comportamento
ambientalmente consciente, termo adotado nesta dissertação (AKATU, 2005).
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Neste caso, o principal interesse é descobrir características pessoais e
condições associadas a um individuo responsável em relação ao meio ambiente
(CORRALVERDUGO; PINHEIRO, 1999).
Entretanto,

comportamentos

são

complexos,

cada

um

deles

é

determinado por vários fatores internos e externos, que estão inter-relacionados.
Muitos dos quais precisam ser atingidos simultaneamente para facilitar mudanças
em direção à sustentabilidade (DARNTON et al., 2006).
Para

estudar

o

comportamento

ambientalmente

consciente

do

consumidor, é fundamental conhecer, atitudes, crenças e a intenção do consumidor,
uma vez que não está em questão apenas a conservação dos recursos naturais,
mas também o estilo de vida, competitivo e individualista, predominante em algumas
sociedades humanas (RIBEIRO et al., 2004).
O

individualismo

humano

é

uma

variável

cuja

influência

no

comportamento ambientalmente consciente não pode ser negligenciada, pois para
que o indivíduo adote os padrões desejáveis de comportamento parece ser
necessário que ele esteja disposto a cooperar com a humanidade sem garantia de
que vantagens advindas do comportamento ambientalmente consciente estejam
disponíveis para ele (RIBEIRO et al., 2004).
A não utilização de sacolas plásticas não recicláveis partirá de uma
atitude sem vislumbrar resultados individuais, seu impacto será para o coletivo,
contribuindo para o desenvolvimento sustentável da sociedade.
No contexto brasileiro, em razão da ampla expansão do ideário
ambientalista pós-Rio 92, cresceu o apelo para as práticas do chamado “consumo
ambientalmente amigo”, presente em uma série de atividades, campanhas, manuais,
rótulos e produtos orgânicos disponíveis para o consumidor (PORTILHO, 2005).
Crespo (2002) apresenta os resultados da pesquisa desenvolvida em
âmbito nacional sobre a evolução do movimento ambientalista brasileiro. Da sua
perspectiva, o movimento ambientalista brasileiro passou de meramente denuncista
para um posicionamento mais consistente em prol da sustentabilidade após os anos
1990.
O consumidor brasileiro, segundo esta autora, já se encontra em fase de
amadurecimento em suas relações com o meio ambiente. Entretanto, essa visão não
é compartilhada por todos.
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Para Dinato (1998), os consumidores brasileiros ainda têm dificuldade em
perceber os benefícios de uma gestão mais eficiente dos recursos, bem como que
esse comportamento pode tornar-se uma fonte poderosa de incentivos para
processos de inovação e de desenvolvimento.
O argumento mais frequentemente utilizado no país para não se fazer uso
de ferramentas relativas à conservação do ambiente por parte das empresas e do
governo é que o consumidor brasileiro não está preparado para identificar e valorizar
os possíveis benefícios ambientais (DINATO; MADRUGA, 1997).
Posições contraditórias são comuns ao tratar de assuntos relacionados ao
meio ambiente. Por lidarem com situações de futuro e serem invariavelmente
polêmicos, mutantes, multidisciplinares e valorativos, intrigam as pessoas sobre sua
pertinência ou alcance (RIFKIN, 2001; GIACOMINI, 2004).
O

posicionamento

pró-ambiental

é

influenciado

pelo

nível

de

conscientização e atitudes dos consumidores. Dependem da parceria entre as ações
de governo, empresas e consumidores para que realmente representem alguma
forma de preservação do meio ambiente. Somente a imposição não soluciona os
problemas ambientais, é necessária a conscientização e a formação de um
comportamento ambientalmente consciente.
O consumidor, até mesmo enquanto cidadão fica confuso com tantos
interesses desencontrados. A própria mídia apresenta diversos interesses e
objetivos na sua programação, com procedimentos de educação ambiental em um
momento e, em outros, anúncios e programas com apelos consumistas
(GIACOMINI, 2004).
É uma postura que desconstrói a credibilidade da informação. Nelson
(1994) já dizia: “[...] as respostas das pessoas às pesquisas devem ser vistas com
certo ceticismo”. Uma pergunta comum é: Você estaria disposto a sacrificar o
crescimento econômico para proteger o meio ambiente?
A grande maioria dos entrevistados poderá responder que sim. Mas, se o
governo tentar sacrificar o crescimento econômico para proteger o meio ambiente,
enfrentará, provavelmente, uma acirrada oposição. “Porque é mais fácil responder
sim a uma pergunta do que fazer, de fato, um sacrifício” (NELSON, 1994).
A restrição é que, no contexto brasileiro, pesquisas deste tipo continuam
sendo meramente opinativas, ou seja, usam a opinião pública a partir de itens
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simples a serem respondidos, em vez de escalas de atitudes bem balanceadas e
inspiradas na teoria (SIMOES, 2001).
Em outras palavras: “(...) a maioria das pesquisas (de opinião publica)
está limitada a ponta do iceberg, focando o que as pessoas pensam sobre os
problemas ambientais sem investigar sobre o porquê elas pensarem assim ou quão
profundamente elas estão comprometidas com a causa” (INGLEHART, 1995, p. 58).
Considerando que repensar as formas de produção e consumo não
representa somente uma opção, mas, sim, uma condição para a manutenção da
vida humana, Ottman (1994) destaca que os consumidores, na tentativa de se
protegerem e de protegerem o planeta, estão moldando uma nova tendência,
denominada de consumerismo ambiental e só compram produtos que consideram
“verdes”, como ressaltado na seção anterior.
Complementando, o consumerismo pode ser definido como o movimento
de consciência sobre o consumismo e designa, assim, um tipo de atitude que se
caracteriza por um consumo racional e responsável, oposto ao consumismo.
Desta forma, o consumo consciente pode ser resumido como uma
contribuição voluntária, cotidiana e solidária para garantir a sustentabilidade da vida
no planeta (AKATU, 2009). “O princípio da responsabilidade não se dirige mais
exclusivamente aos produtores, mas aos próprios consumidores” (LIPOVETSKY,
2007, p. 341), que têm poder efetivo de mudar a demanda, e ao utilizarem seu poder
de compra, por meio de suas escolhas, podem auxiliar a resolver os problemas
ambientais (OTTMAN, 1994; ROBERTS, 1996b).
Desta forma, o papel crítico do consumidor torna-se primordial na
definição das suas atitudes frente ao consumo, bem como se este consumo é
voltado tão somente à satisfação de interesses próprios ou se existem preocupações
para a manutenção de uma sociedade ambientalmente sustentável.
O Instituto Akatu (2005) conceitua o consumo consciente como o ato ou
decisão de consumo praticado por um indivíduo, levando em conta o equilíbrio entre
sua satisfação pessoal, as possibilidades ambientais e os efeitos sociais de sua
decisão, sendo que não deve ser confundido com "não consumo".
O consumo consciente pode ser praticado no dia-a-dia, por meio de
gestos simples que levem em conta os impactos da compra, uso ou descarte de
produtos ou serviços, ou pela escolha das empresas da qual comprar, em função de
seu compromisso com o desenvolvimento sustentável.
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O

consumidor

ambientalmente

consciente

é

aquele

que

busca

conscientemente gerar, através do seu comportamento de consumo, um efeito nulo
ou favorável sobre o meio ambiente e à sociedade como um todo (LAGES; VARGAS
NETO, 2002) e consome apenas produtos que não agridem ou que causem o
menor, ou nenhum dano ao meio ambiente (OTTMAN, 1994; PORTILHO, 2005).
O diferencial deste consumidor consciente é que em seu poder de
escolha do produto, incide, além da questão qualidade/preço, uma terceira variável:
o meio ambiente (LAYRARGUES, 2000; PORTILHO, 2005).
Estes

consumidores

conscientes

preocupam

se

as

empresas

fornecedoras cumprem as leis de proteção ambiental durante o processo produtivo,
não utilizam matérias-primas e recursos escassos, utilizam menos embalagens,
preocupam com a coletividade, dentre outras ações ambientalmente reconhecidas.
“O consumidor consciente tem como principal característica a análise
crítica que faz, no momento da escolha de consumo, quanto aos impactos
socioambientais que o seu ato de compra, uso ou descarte de um produto ou serviço
pode vir a causar” (AKATU, 2009).
O surgimento de um novo tipo de consumidor que age com consciência
ambiental e avalia as consequências adversas de suas atitudes (STERN, 2000;
HANSLA et al., 2008), incorporando as crenças e valores ambientais, passando a
reconhecer que seus comportamentos são ambientalmente significantes (STERN,
2000), representa uma força determinante para as mudanças necessárias nas
empresas (OTTMAN, 1994), bem como para a quebra dos paradigmas vigentes.
Devido à complexidade e às múltiplas variáveis que podem motivar o
comportamento ambientalmente consciente (ou não) dos consumidores, a
conscientização

e

a

preocupação

são

consideradas

pré-requisitos

de

comportamentos pró-ambientais. Neste contexto, a consciência ambiental é
entendida como uma atitude geral relacionada à proteção ambiental (DUNLAP,
VANLIERE, 1978; WEIGEL; WEIGEL, 1978).
O acesso à informação e o conhecimento adquirido permitem distinguir o
certo do errado em termos ambientais e estes parecem ser fatores primordiais para
auxiliar no processo de decisão, tanto no momento da compra como durante o
consumo e posterior descarte.
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2.2 Atitudes e Intenção de Uso

Conforme aponta alguns dos modelos analisados na dissertação, as
atitudes são uma das variáveis pessoais (ou psicológicas) que interferem no
processo de decisão de uso de determinado produto. Seu estudo é objeto de
consideração da psicologia, marketing, economia e diversas outras ciências. Nesta
subseção, o referencial teórico foi desenvolvido segundo itens como comportamento
do consumidor, suas motivações, percepções e atitudes, destacando as relações
entre a intenção de uso e as atitudes, através de seus constructos e importância
para a formação do comportamento ambientalmente consciente.

2.2.1 Atitudes

Atitude, derivada do latim aptitudinem, significa apto e pronto para agir,
através do italiano attitudine significa uma maneira organizada e coerente de pensar,
sentir e reagir em relação a grupos, questões, outros seres humanos, ou, mais
especificamente, a acontecimentos ocorridos em nosso meio circundante. (Kardec,
1978, p. 7).
É um dos conceitos fundamentais da psicologia social. Faz junção entre a
opinião (comportamento mental e verbal) e a conduta (comportamento ativo) e indica
o que interiormente estamos dispostos a fazer.
Segundo Jean Meynard, “É uma disposição ou ainda uma preparação
para agir de uma maneira de preferência a outra. As atitudes de um sujeito
dependem da experiência que tem da situação à qual deve fazer face”. Pode se
dizer também que é a “Predisposição a reagir a um estímulo de maneira positiva ou
negativa”.
As atitudes têm sido um dos principais constructos estudados na
psicologia social (MILFONT, 2007) e têm aplicações também nos estudos de
comportamento do consumidor. Embora ainda existam questões em aberto sobre a
definição exata e sobre os antecedentes que moldam as atitudes, é fato reconhecido
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que as crenças e o sistema de valores culturais são fatores determinantes da maior
parte das atitudes (AJZEN, 1985, 2006; STERN; DIETZ, 1994).
Enquanto as crenças são definidas como julgamento subjetivo sobre o
relacionamento entre duas coisas, as atitudes são tidas como as principais
modeladoras do comportamento do consumidor e relacionam-se ao gostar ou não
gostar de algo (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005).
As atitudes das pessoas são determinadas por seu sistema de crenças e
valores e são conceituadas como uma avaliação geral e duradoura do consumidor
em relação a diversos comportamentos relacionados ao consumo (ou não) de algum
produto. Entretanto, nem todos os consumidores têm a mesma intensidade de
motivação e este grau motivacional menor ou maior do consumidor em atingir um
objetivo é influenciado pelo envolvimento com o produto que irá satisfazer seus
objetivos (SOLOMON, 2002).
O envolvimento é definido como “a relevância do objeto percebida por
uma pessoa com base em suas necessidades, valores e interesses pessoais”
(ZAICHKOWSKY apud SOLOMON, 2002, p. 101).
Porém, as atitudes em relação a um produto não estão relacionadas
somente às crenças sobre o objeto, mas, sim, são constituídas pelas crenças, pelo
afeto e pelas intenções de comportamento (SOLOMON, 2002). Pesquisadores
buscam entender o triângulo “crença–atitude–comportamento” (SILVA FILHO, 2007).

2.2.2 O Poder das Atitudes Positivas

O estudo das atitudes constitui um objetivo primordial

para a

compreensão da intenção do comportamento, pois é um determinante importante da
mesma. Conforme Blackwell, Engel e Miniard (2008), o comportamento do
consumidor engloba as atividades diretamente envolvidas em obter, consumir e
dispor serviços, incluindo os processos decisórios que antecedem e sucedem essas
ações.
Já as intenções são definidas por Mowen e Minor (1998) como
julgamentos subjetivos sobre como deverá ser o comportamento no futuro em
relação à aquisição, disposição e uso de produtos e serviços. As intenções de
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consumo representam a predisposição a engajar-se em determinada atividade
relacionada ao consumo (BLACKWELL; ENGEL; MINIARD, 2008).
É importante entender o que o consumidor gosta e não gosta, ou seja,
suas preferências e aversões, o que são também chamados de atitudes. Atitude
pode ser entendida como uma avaliação geral e representam uma parte importante
na determinação do comportamento do consumidor.
As atitudes podem ser bastante úteis para o desenvolvimento da
compreensão de por que os consumidores utilizam ou não determinado produto.
Isso é especialmente verdadeiro quando as atitudes estão ligadas ao
conhecimento que possuem sobre o produto. Os consumidores geralmente
selecionam o que é avaliado como mais favorável.

2.2.3 Definição e Características das Atitudes

O termo “atitude”, oriundo da Psicologia Social, é usado, então, para se
referir a um sentimento geral e duradouro, que pode ser positivo ou negativo, a
respeito de uma pessoa, objeto ou assunto. Uma atitude é uma predisposição para
aprender de maneira a responder favoravelmente ou desfavoravelmente em relação
a alguma coisa e pode ser moldada diretamente pelas experiências ou informações
recebidas (MATOS; ITUASSU, 2005; BLACKWELL; MINIARD, ENGEL, 2005).
De acordo com Fishbein e Ajzen (1975), a principal característica que
distingue as atitudes de outros conceitos é a sua natureza avaliativa ou afetiva. As
atitudes são desenvolvidas pelos consumidores sobre quase tudo que os rodeiam,
criando, assim, constatações positivas ou negativas, as quais os levam a comportarse de forma coerente (KOTLER e KELLER, 2006).
Rokeach (1981) afirma que atitude é uma organização de crenças,
relativamente duradouras, em torno de um objeto ou situação que predispõe que se
responda de alguma forma preferencial.
Asch (1952) conceitua o termo como um conjunto particularmente
duradouro formado por experiências passadas (ASCH, 1952 apud ROKEACH,
1981).
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Segundo o psicólogo Gordon Allport (1935), atitudes são predisposições
aprendidas a responder a um objeto de forma consistentemente favorável ou
desfavorável¹. Atitude é inteiramente independente do fato de como ela é aprendida
(SHERIF; CANTRIL, 1946; CHEIN, 1948 apud ROKEACH, 1981).
Essa definição tem várias implicações:
As atitudes são aprendidas. Ou seja, elas formam-se com base em
alguma experiência com um objeto ou uma informação sobre ele.
As atitudes são predisposições. Como tais, residem na mente.
As atitudes causam uma resposta consistente. Elas precedem e produzem
o comportamento.
Baseado nessas implicações, as atitudes podem ser usadas para prever
comportamentos. Por outro lado, é importante destacar que o comportamento pode
ser utilizado para inferir as atitudes a ele subjacentes.
É possível utilizar essa atitude que foi inferida para prever como a pessoa
vai comportar-se em relação a não utilização deste mesmo produto no futuro.

2.2.4 Atitudes como Avaliações

As atitudes são, portanto, nossas avaliações dos objetos – pessoas,
lugares, marcas, produtos, organizações, entre outros. Os consumidores avaliam
esses objetos em termos de sua qualidade e desejabilidade (SHETH; MITTAL;
NEWNAN, 2001).
A análise das atitudes como uma visão geral dos objetos é um conceito
unidimensional “global”. Informa como uma pessoa se sente em termos genéricos
em relação a um objeto, mas não por que ela se sente desse modo, ou o que está
por trás dessa atitude específica.
Portanto, complementando esse conceito, valem destacar as três
dimensões subjacentes à atitude identificadas pela psicologia: conhecimento,
sentimento e ação. Ou seja, quando temos uma atitude em relação a um objeto,
tipicamente ela se baseia em algum conhecimento ou crença sobre esse objeto
(SHETH; MITTAL; NEWNAN, 2001).
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Crenças são expectativas quanto ao que alguma coisa é ou não é, ou
quanto ao que determinado objeto fará ou não fará. As declarações de crença ligam
um objeto a um atributo ou benefício. Por exemplo, as sacolas plásticas recicláveis
podem ser ligadas à preservação do meio ambiente.
As crenças, no seu sentido mais abrangente, referem-se às percepções
do indivíduo em relação a algum aspecto existente no seu mundo, percepções estas
que digam respeito à compreensão do indivíduo em relação a si e ao meio que o
cerca.
Há dois tipos de crenças: as crenças na existência de um objeto e as
crenças sobre um objeto. Especificamente uma crença é definida como a percepção,
pelo sujeito, da probabilidade subjetiva de uma relação entre o objeto da crença e
algum outro objeto, conceito, atributo ou um valor (FISHBEIN; AJZEN,1975 apud
DIAS, 1995).
Já segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000), existem três tipos de
crenças: descritivas, avaliativas e normativas. As descritivas ligam um objeto ou
pessoa a uma qualidade ou resultado.
As crenças avaliativas ligam um objeto às apreciações, preferências e
percepções pessoais. As crenças normativas invocam juízos éticos e morais em
relação aos atos de alguém, como por exemplo: as pessoas deveriam optar sempre
por empresas verdes, as quais se preocupam com a preservação do planeta.
A mente humana é um aparato em busca de crenças, mais do que à
procura de fato. Uma crença é qualquer proposição simples, consciente ou
inconsciente, inferida do que uma pessoa diz ou faz (ROKEACH, 1981).
Ao se formar uma crença, há o envolvimento indispensável de ligações
entre dois aspectos do universo do indivíduo e o seu processamento se dá
basicamente de três formas distintas: por meio da observação direta, da informação
captada de fontes externas ao indivíduo ou, ainda, por meio de inferências feitas
pelo indivíduo.
É, portanto, através desse processamento da informação que o indivíduo
vai formando crenças sobre si, sobre outras pessoas, sobre comportamentos,
instituições e outros objetos da sua realidade.
Ao se aludir às crenças de um indivíduo sobre como desempenhar um
determinado comportamento, essas são chamadas de crenças comportamentais,
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resultantes dos sentimentos do próprio indivíduo por via da observação direta (DIAS,
1995).
Raramente a sua realidade é questionada, uma vez que essas crenças
são formadas e levam invariavelmente à formação de novas crenças, através de
ligações com sujeitos e outros objetos (DIAS, 1995).
No sentido mais amplo, uma crença liga-se a um objeto através da
atribuição de qualidades e características, denominadas de atributos, que têm como
função qualificar aquele objeto (DIAS, 1995).
O afeto é um sentimento que uma pessoa tem em relação a um objeto, ou
emoções que o objeto evoca para a pessoa. Já a conação é a ação que uma pessoa
deseja realizar em relação ao objeto.
Baseado no exposto acima sobre crenças e afeto, a não utilização das
sacolas plásticas não recicláveis será determinada pela atitude ambientalmente
consciente influenciada pelas crenças e pelo afeto e pela conação do indivíduo.
O indivíduo sente em relação a um produto, como no caso das sacolas
plásticas não recicláveis, alguma emoção positiva ou negativa e deseja agir de
determinada maneira em relação a ele – acolhendo-o ou repudiando-o, por exemplo.
Baseado neste contexto, vale destacar os três componentes da atitude: cognitivo,
afetivo e conativo.

2.2.5 Os Componentes das Atitudes

Segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000), a atitude é constituída por
três componentes: cognitivo, afetivo e conativo. O conhecimento e as crenças de
uma pessoa sobre algum objeto de atitude residem no componente cognitivo. O
plano cognitivo está relacionado ao conhecimento consciente de determinado fato.
O componente afetivo representa os sentimentos de uma pessoa em
relação ao objeto da atitude, corresponde ao segmento emocional.
Finalmente, a vertente comportamental está relacionada à intenção de
comportar-se de determinada maneira com relação a alguém, alguma coisa ou
evento.

O

componente
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refere-se

às
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FIGURA 1 – A Visão Tradicional de Três Componentes da Atitude
Fonte: ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000, p.240.

No modelo de componentes definido por Schiffman e Kanuk (2000), as
atitudes também se dividem nestes três componentes básicos: cognitivo, afetivo e
conativo (comportamental).
O primeiro consiste na elaboração (pensamentos) e o consequente
conhecimento adquirido através de uma combinação da experiência com as
informações disponíveis.
Para Schiffman e Kanuk (2000), esse conhecimento e as percepções
resultantes podem tomar a forma de crenças, isto é, o consumidor acredita que o
objeto de atitude possui vários atributos.
O componente afetivo refere-se às emoções ou aos sentimentos do
consumidor quanto a um produto ou marca, gerados a partir da experiência afetiva
da situação. Finalmente, o componente conativo ou comportamental está
relacionado com a probabilidade ou tendência do indivíduo em comportar-se de uma
maneira específica.
Segundo Schiffman e Kanuk (2000), a formação de atitudes é facilitada
pela experiência pessoal direta, sendo influenciada pelas ideias e experiências dos
amigos, dos membros da família e pela exposição à comunicação de massa. Dessa
forma, as questões ambientais são preponderantes para a formação da atitude do
consumidor.
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Baseado nesse modelo, o componente cognitivo ou de conhecimento
representa as informações do indivíduo sobre um objeto (a consciência da existência
do objeto, as crenças a respeito das características do objeto e os julgamentos sobre
a importância relativa de cada um desses atributos).
O componente afetivo está ligado aos sentimentos que se tem em relação
ao objeto (por exemplo, em termos da polaridade desfavorável-favorável). O
componente comportamental, por sua vez, está ligado à ação (intenção que se tem
quanto ao objeto, seja para adquiri-lo ou recomendá-lo).
Uma visão mais contemporânea da atitude destaca que esta é vista como
distinta de seus componentes e cada componente está relacionado à atitude. Ou
seja, a avaliação geral de uma pessoa sobre um objeto de atitude é vista como
determinada pelas crenças e/ou sentimentos da pessoa sobre o objeto da atitude.
Para alguns produtos, as atitudes dependem principalmente das crenças.
Para outros, entretanto, os sentimentos podem ser o principal determinante das
atitudes. Também é possível que tanto as crenças quanto os sentimentos
influenciem as atitudes.
A avaliação geral do consumidor sobre a intenção de uso das sacolas
plásticas não recicláveis pode depender da percepção em relação aos danos que
estas causam ao meio ambiente, assim como os sentimentos de ser percebido como
um consumidor ambientalmente consciente.
Assim, há duas maneiras fundamentais pelas quais as atitudes são
formadas: através das crenças e através de sentimentos sobre o objeto da atitude.
Identificar a maneira pela qual as atitudes são formadas é importante porque fornece
orientação para aqueles interessados em influenciar as atitudes do consumidor.
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FIGURA 2 - Uma visão contemporânea das relações entre Crenças, Sentimentos, Atitude, Intenção
Comportamental e Comportamento
Fonte: ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000, p.241.

Diferentemente dos componentes cognitivos e afetivos, o componente
conativo não é visto como um determinante das atitudes. Em vez disso, as atitudes
são vistas como determinando o componente conativo.
Isto é, as intenções comportamentais de uma pessoa dependerão de
suas atitudes. Consequentemente, as intenções dos consumidores de desempenhar
algum comportamento, como a não utilização de sacolas plásticas não recicláveis,
por exemplo, devem aumentar conforme suas atitudes se tornam mais favoráveis.
É esperado que o comportamento esteja mais altamente relacionado com
a intenção comportamental do que com atitudes, crenças ou sentimentos. Por essa
razão, quando há interesse em prever comportamento, a intenção comportamental
deve ser medida porque ela deve render uma previsão mais exata do
comportamento futuro.

2.2.6 As Propriedades das Atitudes

Segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000), as atitudes podem variar ao
longo de várias dimensões ou propriedades. Uma dessas dimensões é a valência.
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Valência refere-se ao fato da atitude ser positiva, negativa ou neutra. Uma
pessoa deixar de utilizar as sacolas plásticas tradicionais não recicláveis por ser
ambientalmente correto ou não ou ainda ser indiferente a este produto como forma
de preservação do meio ambiente.
As atitudes podem diferir em sua extremidade (isto é, a intensidade de
utilizar ou não este produto). Extremidade representa a ideia de que pode haver
graus variados de favorabilidade.
As atitudes também podem diferir em sua resistência. Resistência é o
grau em que uma atitude é imune à mudança. Enquanto algumas atitudes são
altamente resistentes à mudança outras podem ser muito mais vulneráveis.

2.2.7 Hierarquias nas Atitudes

A hierarquia nas atitudes refere-se à sequência em que os três
componentes – cognitivo, afetivo e conativo ocorrem.
Solomon (2005) ressalta que o elo entre esses três componentes pode
ser analisado segundo a hierarquia de aprendizagem-padrão (crenças, afeto,
comportamento, atitude baseada no processamento de informações cognitivas); a
hierarquia de baixo envolvimento (crenças, comportamento, afeto - atitudes
baseadas nos processo de aprendizagem de comportamento) e hierarquia
experimental (afeto, comportamento, crenças - atitudes baseada no consumo
hedônico).
A hierarquia mais discutida é a hierarquia de aprendizado, em que as
cognições vêm primeiro, em seguida o afeto e por último a ação. Ou seja, a pessoa
pensa primeiro, sente em seguida e age por último. Essa hierarquia é qualificada de
“racional” (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001).

FIGURA 3 – Hierarquia de aprendizado na atitude
Fonte: SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001, p.370.
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A hierarquia emocional descreve os sentimentos ação e pensamentos
que compõem a atitude. Nessa hierarquia as pessoas sentem primeiro, depois agem
e por último pensam. Com base em suas emoções – atração ou repulsa, a pessoa
escolhe ou evita determinadas marcas, coisas ou pessoas. Finalmente com a
experiência, a pessoa aprende mais sobre esses elementos. Nesse modelo, o afeto
vem primeiro, a conação depois e por último a cognição (SHETH; MITTAL;
NEWMAN, 2001).

FIGURA 4 – Hierarquia de aprendizado na atitude
Fonte: SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001, 370.

As hierarquias de aprendizado e emocional são hierarquias de alto
envolvimento, porque o objeto da atitude gera alto envolvimento. O envolvimento
pode ser entendido como o grau de importância de um objeto para alguém. É o
interesse que a pessoa tem no objeto. É o quanto importa para a pessoa possuir o
objeto (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001).
Em contrapartida, existe o modo de baixo envolvimento. Neste, não há
muito interesse, e não importa muito se, no final, a pessoa descobrir que tomou a
atitude errada. São questões de importância relativamente pequena na vida de uma
pessoa, que ela pode acolher ou evitar. Nestes casos, a pessoa não quer se
preocupar em pensar, nem se sente fortemente favorável ou desfavorável em
relação ao objeto.
Para essas questões, a hierarquia é chamada de hierarquia de baixo
envolvimento e refere-se à sequência em que os três componentes ocorrem na
tomada de atitude da pessoa em relação a objetos de pouco interesse em sua vida.
Esse modelo tem a sequência de conação, afeto e cognição (SHETH; MITTAL;
NEWMAN, 2001).

FIGURA 5 – Hierarquia de aprendizado na atitude
Fonte: SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001, p.370.
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Vale ressaltar dois aspectos: primeiro, o envolvimento não é uma
característica do produto ou serviço, trata-se da visão ou importância deste para o
consumidor. Assim, o mesmo produto pode gerar baixo envolvimento para alguns e
alto envolvimento para outros (MOWEN; MINOR, 2002).
O segundo aspecto importante refere-se ao fato de o envolvimento não
estabelecer uma dicotomia (escolha estrita entre muito alto e muito baixo). Isso sim,
é uma questão de grau. A hierarquia de baixo envolvimento ocorre no extremo do
envolvimento muito baixo, quando algo não tem absolutamente nenhuma
consequência para o consumidor (MOWEN; MINOR, 2002).
No grau médio, as hierarquias de alto envolvimento ocorrem, mas com
menor intensidade de processamento. A hierarquia emocional ainda começa com o
afeto, mas no grau médio ela tende a começar com uma disposição e não com uma
emoção profunda.
A hierarquia racional é ainda relevante, a não ser pelo fato de que, em
vez de cognições extensivas condicionadas por um alto envolvimento, menos
cognições conduzirão o afeto.

2.2.8 Consistência entre os Três Componentes

Embora a análise dos três componentes se dê em termos de hierarquia,
eles têm uma interligação. Os consumidores tentam tornar os três componentes
consistentes e manter a consistência entre eles. Certas cognições inevitavelmente
geram determinados afetos e certas tendências de ações, e vice-versa (SHETH;
MITTAL; NEWMAN, 2001).
A consistência pode relacionar-se a dois fatores: valência e intensidade. A
valência da atitude refere-se a pensamentos, sentimentos e ações favoráveis ou
desfavoráveis. Assim, cognições favoráveis tendem a se associar com afetos
positivos e cognições desfavoráveis com afetos negativos. Da mesma forma
tendências e ações favoráveis estão associadas a afetos e cognições positivas
(SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001).
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Se um dos componentes precisar ser alterado, os outros precisarão
alterar-se também. Por exemplo, suponha que um consumidor utilize somente
sacolas plásticas não recicláveis em suas compras e após vários anos tenha que
passar a utilizar sacolas recicláveis, ela terá então que modificar algumas cognições
(o plástico não reciclável realmente causa danos ao meio ambiente) e também a
conação (não vou mais utilizar esse produto como embalagem para minhas
compras).
A segunda dimensão em que os três componentes devem ser
consistentes é a intensidade: a força com que ocorrem. Algumas crenças são fortes,
outras fracas. Da mesma forma, alguns sentimentos são profundos, outros
superficiais. Existe um forte comprometimento de ação em relação a algumas coisas
e casos de “utilizar ou não utilizar” em relação a outras (SHETH; MITTAL; NEWMAN,
2001).
A força da atitude refere-se ao grau de comprometimento que alguém
sente em relação a uma cognição, sentimento ou ação. A força segue os mesmos
moldes da valência: os três componentes precisam estar em equilíbrio: crenças
fortes produzem sentimentos fortes e tendências de ação altamente comprometidas,
e vice-versa (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001).
Como

esses componentes devem ser

mutuamente

consistentes,

independentemente de sua sequência inicial ou hierarquia, eles continuam a moldar
uns aos outros. É importante representá-los como mutuamente interdependentes e
influenciados.

FIGURA 6 – Três componentes da atitude em interdependência
Fonte: SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001, p.373.
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2.2.9 Moldagem das Atitudes

Muitas organizações produram mudar as atitudes de seus clientes ou
usuários, isto é, tentam formar uma atitude até então inexistente ou ainda mudar
uma atitude preexistente. Como os três componentes são mutuamente consistentes
é possível moldar uma atitude, primeiramente moldando ou alterando qualquer um
dos componentes.
Moldagem de atitudes quer dizer ajudar a formar uma atitude onde não
existia nenhuma antes e também mudar uma atitude preexistente. Existem três vias
para a moldagem de atitudes: (1) pela mudança cognitiva, (2) pela mudança afetiva,
e (3) pela mudança de comportamento (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001).
.
2.2.9.1 Via cognitiva da Moldagem de Atitudes

Para seguir a via cognitiva é fundamental fornecer uma associação sobre
o produto ou serviço, se o consumidor aceita a associação forma-se então uma
crença, o que é uma unidade que associa o produto a uma propriedade. Quando se
forma uma crença de um produto, o componente cognitivo da atitude é gerado. Esse
componente produz então componentes afetivos e conativos compatíveis (ENGEL;
BLACKWELL; MINIARD, 2000).
O mesmo processo funciona para se alterar uma cognição que o cliente já
tem, ou seja, se forem oferecidos ao consumidor fatos novos sobre algo.

2.2.9.2 Via afetiva da Moldagem de Atitudes

Pode-se também moldar atitudes na tentativa de criar um vínculo
emocional com o cliente no contexto do produto ou serviço que está sendo
promovido (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000).

.
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2.2.9.3 Via Conativa da Moldagem de Atitudes

Finalmente a mudança de atitudes pela via conativa procura, antes de
mais nada, influenciar o comportamento do consumidor sem se preocupar em alterar
em um primeiro momento as cognições e os sentimentos de seus clientes.
Nesta abordagem, o comportamento pode ser influenciado diretamente.
Uma vez influenciado o comportamento, as cognições e os sentimentos se
estabelecem automaticamente.
Os métodos usados para influenciar o comportamento do cliente de forma
direta são: incentivos; estruturação do ambiente físico; procedimentos de negócios;
determinações

governamentais

e

estruturação

de

informações

(ENGEL;

BLACKWELL; MINIARD, 2000).
Incentivos são promoções de preços especiais e vários tipos de descontos
usados para induzir o comportamento desejado. No caso da estruturação do
ambiente físico as instalações físicas ao redor do consumidor são estruturadas para
induzi-lo a determinado comportamento, seja como comportamento subjacente ou
seja, como compra por impulso (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001).
Determinações governamentais dizem respeito a tornar o consumo
obrigatório ou proibido pode ser a maneira disponível quando os consumidores não
possuem a habilidade/competência para julgar seus próprios interesses (SHETH;
MITTAL; NEWMAN, 2001).
Em se tratando dos procedimentos de negócios, os profissionais moldam o
comportamento do consumidor instituindo práticas de negócios que
determinam comportamentos (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001).
Já o método de estruturação de informação faz com que a informação seja
estruturada de modo que canalize o comportamento do consumidor na direção do
alvo desejado. O que proporcionará a apresentação das informações de forma
seletiva (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001).

61

2.2.10 As Atitudes e os Três Papéis do Cliente

Os conceitos de atitudes se aplicam aos três papéis dos clientes. Os
clientes têm atitudes pertinentes aos papéis de usuários, pagantes e como
compradores.
Como usuários, as pessoas gostam de determinados produtos e serviços
e não gostam de outros. Como pagantes, os clientes têm atitudes em relação ao
crédito – alguns o apreciam, ao passo que outros não. O último papel se refere às
pessoas como compradores, ou seja, os consumidores têm preferência de lojas,
vendedores e métodos de compra em detrimento a outros.
As atitudes estão estreitamente ligadas à intenção de compra e uso, que,
por sua vez, influencia quase diretamente o comportamento do consumidor; uma
atitude é uma predisposição aprendida para se comportar de uma forma
consistentemente favorável ou desfavorável com relação a um determinado objeto,
que pode ser um produto, categoria de produto, de marca, de serviço, posse ou uso
de um produto, pessoas, ideias, comunicação e distribuição.
Como a atitude é uma predisposição aprendida, pode ser formada como
resultado de uma experiência direta com o produto, de informações adquiridas de
outras pessoas ou da exposição a anúncios (MATOS;

ITUASSU, 2005;

BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005).
Entretanto, nenhum dos dois conceitos pode ser tomado como fator
determinante do comportamento, pois quando outros aspectos, como hábitos ou
outras questões não cognitivas, desempenham papel importante na decisão de
compra, atitudes e intenções costumam ter sua relevância diminuída.
De fato, nem atitudes nem intenções determinam o comportamento de
compra, mas, em geral, constituem bons indicadores de como o consumidor tende a
agir em relação a determinado produto.
Consequentemente, mudar as atitudes dos consumidores tem sido um
objetivo gerencial frequente, cuja facilidade ou dificuldade vai depender da
resistência às mudanças (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005).
Vale ressaltar que as respostas das pessoas sobre o que pensam ou
sentem a respeito de um objeto, pessoa ou atividade, são uma expressão de sua
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atitude, ou seja, geralmente gostam ou desgostam de alguma coisa, sem discutir as
razões que as levam a esse sentimento.
As atitudes do consumidor têm sido investigadas, mas, apesar da grande
complexidade que envolve o tema, os progressos nesse campo vêm evidenciando
discrepâncias demonstradas pelos consumidores entre suas opiniões e suas
atitudes. A atitude, por via de regra, implica valorização (aceitação ou rejeição) do
objeto ao qual se dirige (SERRALVO, 2006).
A medição de opiniões e de atitudes requer um processo especial, pois
trata da quantificação de elementos que têm características nitidamente subjetivas.
Releva notar que uma atitude é essencialmente uma disposição mental em face de
uma ação potencial, enquanto que uma opinião representa uma posição mental
consciente, manifesta, sobre algo ou alguém (RICHARDSON; WANDERLEY, 1985).
As atitudes podem ser bastante úteis para o desenvolvimento da
compreensão de por que os consumidores compram ou não um produto em
particular ou compram ou não numa loja (LACERDA, 2007).
Ainda que as atitudes sejam historicamente consideradas preditoras do
comportamento, resultados desfavoráveis indicavam, porém, que ainda havia um
caminho a percorrer para o entendimento de como as atitudes se relacionavam ao
comportamento (ARMITAGE; CHRISTIAN, 2003).
Dessa forma, foi introduzido o conceito da intenção, que atuaria como
mediadora entre atitudes e comportamento. As intenções comportamentais seriam,
assim,

compreendidas

como

um

resumo

da

motivação

necessária

para

desempenhar um comportamento particular, refletindo a decisão do indivíduo de
seguir um curso de ação, bem como um índice sobre o quanto uma pessoa estaria
disposta a tentar e desempenhar um comportamento (FISHBEIN; AJZEN, 1975).
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2.3. Modelo Teórico e Hipóteses

Em um modelo de análise, cada relação entre variáveis é sustentada por
uma hipótese que se apoia em um quadro teórico ou em observações empíricas
(ROUSSEL et al., 2002). Hair et al. (1998).
Ao propor um problema de pesquisa, o pesquisador já tem, ainda que de
maneira incipiente, algumas hipóteses acerca de seu resultado (D’OLIVEIRA, 1984,
p. 18). De fato, conforme afirmam Selltiz et al. (1974, p. 44-45), “uma hipótese pode
basear-se apenas num “palpite”.
Dessa forma, no presente estudo, serão analisadas as teorias referentes
à influência do nível de consciência ambiental na atitude do consumidor e a intenção
de uso das sacolas plásticas não recicláveis.
Além disso, buscar-se-á verificar na literatura a relação existente entre
consciência ambiental e intenção comportamental; atitude em relação ao
comportamento ambientalmente consciente; atitude em relação a intenção
comportamental e intenção comportamental em relação ao comportamento
ambientalmente consciente. Esta revisão tem como objetivo buscar evidências que
deem sustentação às hipóteses de pesquisa propostas ao longo desta seção.

FIGURA 7 – Modelo da relação entre consciência ambiental, atitudes em relação ao comportamento,
intenção comportamental e comportamento ambientalmente consciente.
Fonte: Revisão da literatura
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2.3.1 Consciência Ambiental e Atitude

A mensuração da consciência ambiental de consumidores tem sido
avaliada diversas vezes na literatura de marketing, psicologia, sociologia, entre
outras áreas. Entretanto, muitos dos estudos relacionados a este assunto buscaram
relacionar o nível de consciência ambiental às características demográficas
(MURPHY, KANGUN e LOCANDER, 1978; ZELENZY, CHUA e ALDRICH, 2000) ou
psicográficas (BALDERJAHN, 1988; STRAUGHAN e ROBERTS, 1996) dos
indivíduos.
Em sua pesquisa, baseada em três subescalas da escala revisada de
Maloney, Ward e Braucht (1975), Andrés e Salinas (2002) verificaram que os
indivíduos com um afeto ambiental (consciência ecológica) mais alto teriam uma
atitude ecológica mais forte. Estas autoras ressaltam ainda que existe uma ideia
generalizada de que o amplo conhecimento a respeito da ecologia leva a uma
atitude mais favorável e a uma conduta mais ativa em relação ao meio-ambiente.
Corroborando os resultados destes trabalhos, Rodrigues (1977) ressalta
que para se ter uma atitude em relação a um objeto é necessário que se tenha
alguma representação cognitiva do mesmo. Ou seja, há de haver algum
conhecimento a respeito de determinado assunto para que o indivíduo venha a ter
uma atitude positiva ou negativa em relação a ele.
Segundo a descrição dos modelos de atitudes, dispostos nas seções
anteriores desta dissertação, há uma relação entre consciência ambiental, atitude e
comportamento. Não obstante, espera-se que o componente comportamental da
atitude não seja, de fato, a ação em si, mas sim, que um seja decorrência do outro
(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005).
Entretanto, a ordem da relação entre atitude e comportamento é frágil,
muito embora a relação seja certa (MOWEN; MINOR, 2003). Já em meados do
século passado, Brown (1950) asseverava que “é bem possível que as atitudes de
um indivíduo estejam em conflito com os fatos”, e que isso explicava porque nem
sempre a maior preferência dos consumidores por algumas marcas estava
relacionada à maior participação de mercado.
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Geller (2001) considera que, ainda que seja inequívoco que as atitudes
influenciem o comportamento em relação ao meio ambiente, a ciência ainda não
alcançou tal grau de certeza quanto à ordem em que esta relação se descortina.
A incapacidade da atitude “sempre” determinar o comportamento se deve
a alguns fatores. Podem ocorrer, por exemplo, fatores situacionais (SCHIFFMAN;
KANUK, 2000, MILLER; GINTER, 1979; NEWCOMB; TURNER; CONVERSE, 1965
apud RODRIGUES, 1983), normas sociais e hábitos (TRIANDIS, 1971 apud
RODRIGUES, 1983) e características da situação (alto ou baixo envolvimento)
(MOWEN; MINOR, 2003) que impeçam que a relação se dê nesta ordem.
Não há evidências inequívocas que a alteração da atitude leva à alteração
de comportamento, embora, em marketing, é praticamente consensual que o
comportamento é resultante das atitudes; algumas vezes, é a alteração do
comportamento que gera mudanças de atitudes (BEM, 1973).
A relação entre atitude e comportamento poderia ser representada
graficamente pela FIG.8, em que se percebe uma via de mão dupla entre ambos:

FIGURA 8 – Relação causal entre atitude e comportamento
FONTE: STATT, 1997, p.206. (adaptado)

Assim, com base nessa teoria, introduz-se a primeira hipótese deste
trabalho:
H1 – O nível de consciência ambiental de um indivíduo tem influência em sua atitude
em relação a não utilização das sacolas plásticas não recicláveis.

2.3.2 Atitude e Intenção de Compra

A relação entre atitudes e comportamento já foi examinada diversas vezes
na literatura de psicologia social (AJZEN; FISHBEIN, 2000; AJZEN, 2001).
Entretanto, de acordo com Solér (1996), o comportamento de uma pessoa em
relação a um objeto não está necessariamente relacionado à atitude desta pessoa
em relação ao objeto. Mais, o comportamento da pessoa em relação a um objeto é
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visto como relacionado à intenção de desempenhar um comportamento específico
em relação a um objeto específico, numa situação específica em um momento
específico (SOLÉR, 1996).
Na literatura relacionada a Marketing e mais especificamente em relação
às atitudes favoráveis ao meio-ambiente, esta relação também está presente.
Andrés e Salinas (2002) verificaram que as pessoas com uma atitude ecológica mais
positiva mostraram que se comportam de maneira mais favorável ao meio-ambiente
ou à ecologia.
Este artigo examina as implicações de interesses ambientais para a
escolha do consumidor. Já Kalafatis et al. (1999) examinaram os determinantes que
influenciam as intenções dos consumidores de comprar produtos ambientalmente
corretos e concluíram que se pode dizer que a Teoria do Comportamento Planejado
(Theory of Planned Behaviour) de Ajzen (1985) representa um modelo preditivo de
intenção de compra.
Balderjahn (1988) e Keesling e Kaynama (2003), detectaram que as
atitudes positivas em relação à preservação do meio ambiente são pobres preditoras
do comportamento de compra ambientalmente correto; de forma semelhante, YamTang e Chan (1998) acharam baixa correlação entre a preocupação com as
questões ambientais (o componente cognitivo da atitude) e o comportamento de
compra ecologicamente correto.
A baixa correlação entre atitudes e intenção de comportamento, dentro do
contexto do consumo ambientalmente correto, também foi encontrada por Kalafatis
et al. (1999): a intenção de compra revelou-se ser muito mais influenciada pelas
pressões e normas sociais do que, propriamente, pelas atitudes. Mainieri et al.
(1997).
Gill, Crosby e Taylor (1986 apud FOLLOWS; JOBBER, 2000) corroboram
os autores acima citados; os últimos arguem, ainda, que a correlação entre atitude e
comportamento passa a ser estatisticamente significante se o objeto da atitude
estiver completamente especificado.
Um aspecto a ser levado em consideração na determinação do
relacionamento atitude-intenção-comportamento é o critério comportamental entre a
medida do grau de intenção e a medida do comportamento, empregados no estudo
da relação atitude-comportamento a ser previsto.
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Há vários tipos de critérios comportamentais empregados no estudo da
relação atitude-intenção-comportamento. Um dos mais frequentemente utilizados é o
critério de observação de ato único, o que consiste em registrar um comportamento
que ocorre. (FISHBEIN; AJZEN, 1974, 1975; AJZEN; FISHBEIN, 1980).
Na dissertação em questão destaca-se a observação e análise quanto à
utilização ou não das sacolas plásticas não recicláveis para as compras ou descarte
do lixo, como medida de conscientização ambiental.
O papel que o conhecimento, os valores e as crenças culturalmente
aceitas por uma coletividade exercem no sentido de moldar atitudes pró-ambientais
vem sendo mundialmente estudado, principalmente nas áreas de psicologia social e
de comportamento do consumidor.
Muitas pesquisas de mercado e acadêmicas buscam definir e entender
melhor o comportamento do consumidor consciente e os influenciadores que
moldam as atitudes e levam a ações pró-ambientais. Straughan e Roberts (1999) e
Roberts e Bacon (1997) argumentam que o comportamento consciente do
consumidor irá variar constantemente o seu nível individual de conhecimento
ambiental.
O conhecimento se adquire pela combinação da experiência direta e da
respectiva informação originária de várias fontes (SCHIFFMAN; KANUK, 2000).
Kassarjian (1971) identificou que a exposição direta ao problema ambiental é um
fator impulsionador para a tomada de

consciência ambiental e para o

desenvolvimento de atitudes ecológicas dos consumidores.
Os autores mencionados e seus respectivos trabalhos fornecem base
para introdução da segunda hipótese desta pesquisa:
H2 – Atitudes positivas em relação à consciência ambiental exercem influência na
intenção comportamental de não utilização das sacolas plásticas não recicláveis.

2.3.3 Consciência Ambiental e Intenção de Compra

Segundo Dias (1995), a intenção comportamental no seu sentido mais
abrangente diz respeito ao propósito de um indivíduo em desempenhar um
determinado comportamento. Daí que, na verdade, a intenção é também
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considerada um tipo particular de crença apenas, nesse caso, o objeto se refere à
pessoa, e o atributo a ela associado é comumente um comportamento.
Similarmente às crenças, existe a força da intenção definida como o grau
em que o indivíduo acha que vai desempenhar aquele comportamento, cuja medição
deve ser realizada colocando o indivíduo ao longo de uma dimensão probabilística
subjetiva, para que este considere o comportamento em questão (AJZEN;
FISHBEIN, 1980; DIAS, 1995).
Do mesmo modo que com as crenças, a intenção deve ser mensurada
colocando-se o indivíduo ao longo de uma dimensão probabilística subjetiva,
fazendo com que o sujeito considere o comportamento em questão.
A intenção comportamental refere-se ao propósito que tem uma pessoa
em desempenhar um determinado comportamento. Considera-se esta variável um
tipo particular de crença, em que a pessoa é o objeto, e o atributo a ela associado é
sempre um comportamento.
Kaiser, Wölfing e Fuhrer (1999) obtiveram resultados que indicavam que o
conhecimento ambiental (ou consciência ambiental) e os valores ambientais dos
respondentes explicavam 40% da variância da intenção de comportamento
ecológico. Portanto, encontraram uma relação significativa entre conhecimento e
valores ambientais e intenção de comportamento ecológico.
Seguindo esta mesma linha, Andrés e Salinas (2002) verificaram que
indivíduos com um maior grau de afeto ambiental (consciência ecológica) mostramse com uma maior intenção de comportamento ecológico.
Visto que o comportamento ecológico pode se manifestar de diversas
formas, sendo elas não apenas relacionadas ao comportamento de compra, Blake
(2001) usou um modelo da regressão que incluía efeitos e medidas contextuais de
atitudes políticas e do conhecimento ambiental como determinantes da ação
individual na sustentação de causas ambientais e da ação coletiva dirigida em
cessar ou em inverter a degradação ambiental. A análise demonstra que a variação
na natureza de problemas ambientais tem um efeito significativo em percepções e
em comportamentos.
Paavola (2001) examinou a ação individual informada por interesses
éticos para o ambiente como estratégia para mover-se para o consumo mais
sustentável. A análise das escolhas independentes do consumidor indica que os
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interesses universais não utilitários compartilhados para o ambiente fariam nosso
consumo mais sustentável.
A intenção comportamental constitui a variável que melhor prediz o
comportamento, e este, por sua vez, irá expressar a escolha ponderada entre as
várias alternativas existentes (AJZEN; FISHBEIN,1980). Esses achados nos levam a
terceira hipótese:
H3 – O nível de consciência ambiental de um indivíduo tem influência em sua
intenção comportamental de não utilização das sacolas plásticas não recicláveis.
Neste trabalho, as relações propostas fazem menção à consciência
ambiental, às atitudes dos consumidores e à intenção de não utilização das sacolas
plásticas não recicláveis. Para tanto, buscou-se na literatura escalas que pudessem
mensurar cada um desses construtos para, em seguida, verificar as relações
existentes entre eles.
Para o âmbito deste estudo propõe-se o modelo abaixo FIG. 9:

FIGURA 9 – Modelo de influência da consciência ambiental nas atitudes e intenção de uso das
sacolas plásticas não recicláveis.
Fonte: Revisão da literatura
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta seção descreve os procedimentos utilizados para que os objetivos do
trabalho fossem concretizados. Com este propósito, a abordagem do tema será feita
com base em pesquisa quantitativa de cunho descritivo conclusivo, na qual foi
elaborado um instrumento de coleta de dados para a investigação junto à amostra
selecionada.

3.1 Estratégia de Pesquisa

Para a investigação dos objetivos do trabalho em questão, o tipo de
pesquisa utilizado foi o descritivo. Busca-se, neste tipo de pesquisa, a descrição das
características de determinada população ou fenômeno e sua correlação (MATTAR,
2001). Para Gil (2006). O objetivo da pesquisa descritiva, entre outros, é levantar
opiniões, atitudes e crenças de uma população, além de descobrir a existência de
associações entre as variáveis.

3.1.1 Tipo de Pesquisa

Optou-se por uma pesquisa do tipo descritiva conclusiva, que se presta à
determinação e à descrição sistematizadas de relacionamentos entre variáveis.

3.1.2 Pesquisa Descritiva Conclusiva

De acordo com Malhotra (2001), a pesquisa descritiva é um tipo de
pesquisa conclusiva que tem como principal objetivo descrever algo.
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Normalmente descrevem-se características ou funções do mercado. Este
tipo de pesquisa é normalmente estruturado e planejado. Além disso, é baseado em
amostras grandes e representativas, as quais permitem um tratamento estatístico
mais elaborado.
A opção do método de pesquisa descritiva a ser utilizado levou em
consideração o fato de haver a necessidade de coletar dados em determinado
período de tempo com o intuito de identificar as atitudes dos respondentes em
relação ao tema proposto neste trabalho.
Dessa maneira, deu-se preferência ao método “survey” em detrimento ao
método da observação, em função de aquele ser um método mais apropriado para
se obter informações com base no questionamento aos respondentes de forma
estruturada (MALHOTRA, 2001).
Utilizou-se o método em questão, para a análise do comportamento
ambientalmente

consciente

e

sua

influência

nas

atitudes

e

intenções

comportamentais de estudantes universitários. Segundo Collis e Hussey (2005, p.
71), survey constitui uma "metodologia positivista na qual uma amostra de sujeitos é
retirada de uma população e estudada para se fazerem inferências sobre essa
população".
As surveys podem ser desenhadas para capturar uma ampla variedade
de informações em diferentes tópicos e assuntos. Dentre estes, destacam-se as
atitudes que têm suas informações frequentemente obtidas na forma de
conhecimento ou percepções do consumidor sobre o produto, suas características,
disponibilidade e preço (AAKER; KUMAR; DAY, 2001).
Quatro formas distintas de apresentação de questionários de coleta de
dados são apresentados por Malhotra (2001): métodos telefônicos; métodos
pessoais; métodos postais; e métodos eletrônicos.
Para o âmbito desta pesquisa, utilizou-se do método pessoal em que o
questionário é entregue pessoalmente a cada respondente.
Para esta pesquisa, entrou-se em contato com o setor pedagógico e
coordenação de cursos da Faculdade de Tecnologia do Comércio. O questionário
impresso foi entregue a cada professor que lecionava na data agendada para a
aplicação do questionário. O mesmo foi aplicado em todos os cursos da faculdade
simultaneamente aos alunos presentes na data.
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A pesquisa ficou dividida em três partes. Uma dedicada às questões
referentes à Consciência Ambiental, outra às questões concernentes às Atitudes em
relação ao Consumo Sustentável e por fim uma seção dedicada às Intenções de Uso
da Sacola Plástica Não Reciclável.
Nesta etapa buscou-se verificar o nível de consciência ambiental dos
estudantes e sua relação com as atitudes para o consumo sustentável e a intenção
de uso das sacolas plásticas não recicláveis.
Em outras palavras, procurou-se avaliar o grau de consciência ambiental
dos respondentes, passando pelas suas atitudes em relação ao consumo
sustentável, e culminando com a verificação da intenção de uso das sacolas
plásticas não recicláveis por estes consumidores.

3.2 Universo e Amostra

3.2.1 Universo

Universo de dados é o conjunto dos elementos que têm alguma
característica em comum que possa ser contada, medida, pesada ou ordenada de
algum modo e que sirva de base para as propriedades a serem investigadas
(MALHOTRA, 2002). O universo desta pesquisa foram os alunos regularmente
matriculados em cursos superiores tecnológicos de uma instituição de ensino
privada de Belo Horizonte.
A pesquisa teve como objetivo de avaliar a influência da frequência do
hábito do descarte do lixo sobre a consciência e atitude em prol do banimento da
sacola plástica não reciclável. Atribui-se importância a esta população devido a sua
capacidade futura de formar opinião.
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3.2.2 Amostra

A amostra desta pesquisa foi selecionada por critérios não probabilísticos
de acordo com o critério da conveniência (MALHOTRA, 2001). A amostragem não
probabilística é geralmente utilizada em projetos de pesquisa, em pré-testes de
questionários, em populações homogêneas e quando se necessita de uma mais fácil
operacionalização (AAKER, KUMAR e DAY, 2001).
Amostragem não probabilística é aquela onde nem todos os elementos da
população possuem probabilidade maior que zero de compor a amostra. Esta
amostragem, por sua vez, é classificada como uma amostragem por conveniência,
devido à disponibilidade encontrada em aplicar os questionários.
Segundo a literatura, somente a amostragem probabilística garante a
precisão das estimativas, o que implica num sorteio aleatório. No entanto, na prática,
essa metodologia é difícil de ser utilizada, uma vez que nem sempre é
disponibilizado o cadastro de todos os participantes da população alvo, e também
por demandarem tempo e o custo é muito alto.
Mesmo sabendo das limitações impostas pela utilização deste tipo de
amostragem em termos dos achados da pesquisa, escolheu-se este método por
haver uma maior facilidade de acesso à amostra selecionada e a necessidade de se
coletar os dados de forma rápida
Aaker, Kumar e Day (2001) destacam que a amostra de uma população
pode ser retirada, entre outros locais, de universidades. A amostra foi constituída de
279 estudantes de graduação da Faculdade de Tecnologia do Comércio de Belo
Horizonte.
A opção pela Faculdade se deve ao fato da acessibilidade do pesquisador
em contatar os respondentes, ou seja, uma amostragem por conveniência, e
também por se tratar de uma Faculdade com alunos de perfis bastante
heterogêneos, principalmente em relação à idade e à condição econômica.
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3.3 Procedimentos de coleta de dados

3.3.1 Elaboração do instrumento de coleta de dados

A elaboração de um instrumento de coleta é, sem dúvida, a fase mais
delicada da preparação de uma pesquisa do tipo survey.
Para Collis e Hussey (2005), um survey descritivo deve identificar e contar
qual é a frequência do fenômeno em uma população específica, em um determinado
momento ou em vários momentos com o propósito de comparação.
Esta etapa pode ser considerada uma operação de “tradução” das
questões propostas pelo pesquisador a serem submetidas a uma amostra, com o
intuito de obter as informações necessárias para a aquisição de uma solução para o
problema estudado (EVRARD, PRAS e ROUX, 1993).
Com o intuito de verificar as relações existentes entre as variáveis
latentes dos modelos abordados no referencial teórico, os quais dão suporte a este
trabalho, buscou-se na literatura escalas que já tivessem sido utilizadas para
analisar, de forma separada, esses construtos.
Desta maneira, a versão final do instrumento de coleta foi formada com
três indicadores utilizados para a caracterização da amostra: Consciência Ambiental,
Atitudes em Relação ao Consumo Sustentável e Intenção de Uso da Sacola Plástica
Não Reciclável.
As atitudes dos alunos foram verificadas por meio dos fatores
multidimensionais na atitude: cognitivo, afetivo e comportamental. Ainda para analise
das atitudes, pesquisaram-se informações sobre o nível de consciência ambiental da
amostra selecionada e a influência desse construto e das atitudes para a intenção
de não utilização das sacolas plásticas não recicláveis.
O questionário foi dividido em três blocos de perguntas, com o intuito de
verificar a correlação entre os construtos Consciência Ambiental; Atitude e Intenção
de Uso da sacola plástica não reciclável.
As frases do questionário foram distribuídas aleatoriamente dentro de
cada bloco de perguntas, evitando-se, assim, leitura tendenciosa por parte dos
respondentes. Para preparação do mesmo, buscou-se adaptar perguntas já
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previamente analisadas em outras pesquisas, porém, com estruturação e objetivos
diferentes.
As informações foram coletadas com apoio da Escala de Likert de cinco
pontos, de acordo com seu grau de concordância em relação às afirmações, de “1 concordo totalmente” a “5 - discordo totalmente”, como sugerido por Aaker, Kumar e
Day (2001, p.298).
Essa escala foi utilizada para mensurar o grau de concordância do
respondente em relação às questões do questionário. Oliveira (2001, p.20) registra
“que a escala de Likert se baseia na premissa de que a atitude geral se remete às
crenças sobre o objeto da atitude, à força que mantém essas crenças e aos valores
ligados ao objeto”. Para a autora, uma vantagem da escala de Likert é que ela
fornece direções sobre a atitude do respondente em relação a cada afirmação,
sendo ela positiva ou negativa.

3.3.2 Pré-Teste do Instrumento de Coleta de Dados

Após estruturação do questionário realizou-se um pré-teste para um
possível aperfeiçoamento do instrumento de coleta proposto através da identificação
de possíveis dificuldades no entendimento das questões, bem como a receptividade
da amostra em participar da pesquisa.
Segundo Babbie (2001 p. 303), os pré-testes são os testes iniciais de um
ou mais aspectos do desenho da pesquisa. Geralmente, isso significa a
administração do esboço do questionário a um grupo de sujeitos, mas o conceito de
pré-teste é mais amplamente aplicável.
De acordo com o que propõe Malhotra (2001), o objetivo de fazer um préteste é determinar por meio de um pequeno estudo piloto, feito em condições reais
de pesquisa, o desempenho do questionário e, casso seja necessário, eliminar
problemas potenciais.
No pré-teste, o questionário foi submetido à apreciação de um grupo de
estudantes, que faziam parte da amostra e teve como objetivo ajustar o questionário
à linguagem dos respondentes, para que pudessem compreender de forma exata o
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que o questionário buscava avaliar. Além disso, buscou-se verificar se havia alguma
incoerência nas questões propostas e quanto ao layout do instrumento.
Verificou-se a adequação do questionário por meio de um pré-teste que
contou com 30 participantes. O intuito foi verificar a clareza das questões, as
dificuldades e até a ordem de aparecimento das mesmas. Apesar de não haver tido
problema com a compreensão do questionário, alguns entrevistados identificaram
muita semelhança entre algumas questões. Entretanto, decidiu-se manter todas elas
por fazerem parte de escalas já validadas em outros contextos.
Com base neste pré-teste decidiu-se manter as questões da mesma
forma, alterando somente o layout de apresentação do questionário, constando a
escala de concordância em todas as páginas para torná-lo o mais claro possível sob
o ponto de vista dos entrevistados. Foi utilizado o coeficiente Alfa de Cronbach para
validar as escalas utilizadas.

3.3.3 Coleta dos Dados

Para o âmbito desta pesquisa, a coleta de dados foi feita a partir de um
questionário autopreenchido. Mattar (2001) descreve essa forma de coleta como um
instrumento de dados que é lido e respondido diretamente pelos pesquisados, não
requerendo a presença do entrevistador.
Para aplicação dos questionários, algumas formas podem ser utilizadas,
tais como, correio, Internet, produtos colocados à disposição e pessoalmente. Nesta
pesquisa, o questionário foi distribuído e recolhido pelos professores da instituição
de cada aula na data agendada para a aplicação do mesmo.
Os alunos foram abordados no início das aulas, com a solicitação do
preenchimento do questionário. Foi explicado o motivo da pesquisa e a importância
da contribuição deles para a conclusão deste trabalho. Não houve dúvidas
relevantes e todos se prontificaram a responder.
A apresentação de um método de pesquisa é de fundamental importância
para que sejam expostos, detalhadamente, todos os passos dos procedimentos
adotados ao longo do trabalho. De acordo com Aaker, Kumar e Day (2001), o
processo de pesquisa provê uma abordagem sistemática e planejada ao projeto de
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pesquisa e assegura que todos os seus aspectos estão consistentes uns com os
outros.
Para tanto, Parasuraman (1986) propõe alguns passos a serem seguidos
para que esta consistência seja atingida e que servem de balizadores para que o
pesquisador atinja os objetivos de forma estruturada. Tais passos consistem em: a)
Definir o propósito do projeto; b) Identificar as necessidades de dados; c) Identificar
as fontes de dados; d) Escolher um desenho de pesquisa que seja apropriado; e)
Desenvolver formas de coleta de dados; f) Designar a amostra; g) Coletar os dados;
e h) Analisar e interpretar os resultados.
Com relação a esses passos, pode-se dizer que as etapas “a”, “b” e “c” já
foram devidamente estruturadas nos capítulos anteriores desta dissertação.
Portanto, cabe agora, ao longo desta seção, apresentar os outros passos
apresentados como preponderantes por Parasuraman (1986), iniciando com a
escolha do desenho da pesquisa.
Foi executada uma pesquisa quantitativa, de cunho descritivo onde se
aplicou o instrumento de coleta de dados junto à amostra selecionada para que, ao
final do trabalho, as análises e interpretações dos resultados pudessem ser feitas.

3.4 Procedimentos Estatísticos

Para iniciar a análise estatística dos dados da pesquisa, foi realizado o
teste de confiabilidade de escala por meio do Alfa de Cronbach de cada construto:
consciência ambiental; atitudes em relação ao consumo sustentável e intenção de
uso.
O Coeficiente Alfa de Cronbach foi apresentado por Lee J. Cronbach em
1951, como uma forma de estimar a confiabilidade de um questionário aplicado em
uma pesquisa. Ele mede a correlação entre as respostas em um questionário por
meio da análise das respostas dadas pelos respondentes, apresentando uma
correlação média entre as perguntas.
O valor do coeficiente Alfa de Cronbach, representa a confiabilidade da
escala para cada construto. Assim segundo Hair (2005 p.112), o limite inferior aceito
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deste coeficiente é 0,70, apesar de poder diminuir até 0,60 em pesquisas
exploratórias.
Para os sete primeiros objetivos específicos da dissertação foi utilizado
testes de hipóteses para verificar como a prática de lidar com o descarte do lixo
impacta na consciência ambiental, na atitude em relação às sacolas plásticas não
recicláveis e na intenção de uso deste produto.
Para o oitavo objetivo específico da presente dissertação, foi utilizado o
método de equações estruturais. Para se analisar múltiplos relacionamentos de
variáveis dependentes e independentes, pode-se lançar mão do método de
equações estruturais (SEM – Structural Equation Modeling) (HAIR et al., 1998). Esse
tipo de procedimento tem sido útil para estudar muitos problemas nas ciências
sociais, nas ciências comportamentais e em marketing (JÖRESKOG; SÖRBON,
1982).

3.4.1 Modelagem de Equações Estruturais

Segundo Hair (2005, p. 465), a modelagem de equações estruturais, é
uma extensão de diversas técnicas multivariadas, mais precisamente da regressão
linear e da análise fatorial. Um dos seus objetivos é entender as relações causais em
uma análise estatística.
A modelagem de equações estruturais (SEM) é uma técnica utilizada para
especificar e estimar modelos de relações lineares entre variáveis. As variáveis em
um modelo podem ser classificadas como variáveis observáveis (ou indicadores) ou
variáveis latentes. Por definição, uma variável latente é uma variável que não é
diretamente observável, mas deduzida de uma ou mais variáveis observáveis
pertencentes ao campo de investigação empírica (VALETTE-FLORENCE, 1988).
Variáveis Latentes são construtos hipotéticos que não podem ser
diretamente mensurados. Na SEM cada construto é tipicamente representado por
múltiplas variáveis observáveis que servem como indicadores do construto ou
variável latente (MACCALLUM e AUSTIN, 2000). Em outras palavras, um modelo de
equações estruturais testa as relações lineares hipotéticas entre diversas variáveis
(ROUSSEL et al., 2002).
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Para a aplicação da SEM (Struture Equation Models), a teoria utilizada a
ser retratada deve ser fundamentada nas relações causais. Na presente dissertação
as relações a serem verificadas são entre os construtos: Consciência Ambiental,
Atitude e Intenção de Uso da Sacola Plástica Não Reciclável.
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4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Esta seção está organizada na sequência dos objetivos específicos da
presente dissertação. Inicialmente foi realizado o teste de confiabilidade da escala
para cada um dos construtos abordados na pesquisa descritiva: Consciência
Ambiental, Atitude e Intenção de Uso. Em seguida, os objetivos específicos passam
a nortear a análise.

4.1 Teste da Confiabilidade da Escala de cada Construto

Foi utilizado o Teste da confiabilidade da escala utilizada por meio do Alfa
de Cronbach para cada construto: Consciência Ambiental, Atitude e Intenção de
Uso.
Este coeficiente é responsável por medir a correlação entre as respostas
de um questionário por meio da análise das respostas dadas pelos respondentes,
apresentando uma correlação média entre as perguntas.

4.1.1 Construto Consciência Ambiental

A tabela a seguir apresenta o Alfa de Cronbach para o construto
Consciência Ambiental.
TABELA 1 – Construto Consciência Ambiental
Cronbach's
Alpha
,657

N of Items
11

Fonte: Pesquisa da autora.

A consistência interna da escala de Consciência Ambiental pode ser
confirmada pelo coeficiente alfa de Cronbach superior a 0,60.
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4.1.2 Construto Atitude

A tabela a seguir apresenta o Alfa de Cronbach para o construto
Atitude.
TABELA 2 – Construto Atitude
Cronbach's
Alpha

N of Items

,760

12

Fonte: Pesquisa da autora.

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

4.1.3 Construto Intenção de Uso

A tabela a seguir apresenta o Alfa de Cronbach para o construto Intenção
de Uso.
TABELA 3 – Construto Intenção de Uso
Cronbach's
Alpha
,745

N of Items
7

Fonte: Pesquisa da autora.

A consistência interna da escala de Intenção de Uso da Sacola Plástica
Não Reciclável pode ser confirmada pelo coeficiente alfa de Cronbach superior a
0,60.
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4.1.4 Síntese dos Testes de Confiabilidade das Escalas

A tabela a seguir apresenta a síntese dos testes de confiabilidade das
escalas para os construtos Consciência, Atitude e Intenção de Uso.
TABELA 4 – Síntese dos Testes de Confiabilidade das Escalas
Construto

Alfa de Cronbach

Conclusão

Consciência

0,657

Consistência interna da escala assegurada

Atitude

0,760

Consistência interna da escala assegurada

Intenção

0,745

Consistência interna da escala assegurada

Fonte: Pesquisa da autora.

Após o teste de confiabilidade de escala por meio do Alfa de Cronbach os
três construtos (Consciência Ambiental, Atitude e Intenção de Uso da Sacola
Plástica não Reciclável) apresentam coeficiente superior a 0,60, portanto a
consistência interna da escala é assegurada e são considerados válidos para a
pesquisa.

4.2 Testar a influência da prática de lidar com o descarte do lixo sobre os
construtos: Consciência Ambiental, Atitude e Intenção de Uso

A seguir é apresentado o Teste de Hipóteses sobre a Influência da
Variável Vo, “Lidar com o Problema do Descarte do Lixo.”
TABELA 5 – Tabela Inicial comparando as Médias
V0

Consciência

Atitude

Intenção

Nunca

3,72

3,34

3,62

Às vezes

3,91

3,62

3,65

Sempre

4,01

3,75

3,83

Total

3,91

3,61

3,70

Fonte: Pesquisa da autora.
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O Gráfico 1 a seguir mostra a influência em lidar com o problema do
descarte do lixo.

GRÁFICO 1 – Influência em Lidar com o Problema do Descarte do Lixo
Fonte: Pesquisa da autora.

O GRÁF.1 mostra que os alunos que sempre lidam com o problema do
descarte do lixo de suas casas tendem a ter Consciência Ambiental, Atitude e
Intenção de Uso mais elevadas.
A Tabela 6 a seguir mostra o teste das hipóteses Vo – “Lidar com o
Problema do descarte do lixo.”
TABELA 6 – Teste das Hipóteses Vo: “Lidar com o Problema do descarte do lixo.”

Nunca
Às vezes
Valid
Sempre
Total

Percent

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

44

18,2

18,2

18,2

121

50,0

50,0

68,2

77

31,8

31,8

100,0

242

100,0

100,0

Fonte: Pesquisa da autora.

A maior frequência das respostas está concentrada na resposta "às vezes"
(50%). Em segundo lugar está a resposta "sempre" (31,8%).
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O Gráfico 2, a seguir, mostra a freqüência em lidar com o problema do
descarte do lixo observada na pesquisa.

GRÁFICO 2 – Frequência em Lidar com o Problema do descarte do Lixo
Fonte: Pesquisa da autora

De acordo com o objetivo específico 1 – Testar a influência da prática de
lidar com o descarte do lixo sobre a consciência ambiental, atitude e intenção de uso
da sacola plástica não reciclável, a seguir serão testadas as hipóteses H0 e H1.
H0: lidar com o problema do descarte do lixo não afeta Consciência
Ambiental, Atitude e Intenção de Uso.
H1: lidar com o problema do descarte do lixo afeta Consciência Ambiental,
Atitude e Intenção de Uso.
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4.2.1 Consciência Ambiental

4.2.1.1 Comparação entre os grupos “Nunca lida com o problema” e “Às vezes
lida com o problema”

A Tabela 7 a seguir mostra a comparação entre os grupos “Nunca lida com
o problema do descarte do lixo” e “Às vezes lida com o problema do descarte do lixo.
TABELA 7 – Comparação entre os Grupos: “Nunca lida com o problema do descarte do lixo” e “Às
vezes lida com o problema do descarte do lixo
V0

Consciência

Std.
N

Mean

Deviation

Std. Error Mean

Nunca

44

3,721

,681

,103

Às vezes

121

3,908

,517

,047

Fonte: Pesquisa da autora.

A Tabela 8 a seguir mostra o Teste de Significância entre os grupos “Nunca
lida com o problema do descarte” e “Às vezes lida com o problema do descarte.”
TABELA 8 – Teste de Significância - Comparação entre os grupos “Nunca lida com o problema do
descarte do lixo” e “às vezes lida com o problema do descarte do lixo”
Independent Samples Test
Levene's
Test for

t-test for Equality of Means

Equality of
Variances

Sig.
Consciência

F

Sig.

t

df

Equal

(2 -

Mean

taile

Difference

d)

Variances

5,1

Assumed

80

,024

Std. Error
Differenc
e

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

-1,883

163

,061

-,18727

,09945

-,38364

00911

-1,659

61,965

,102

-,18727

,11287

-,41290

,03837

Equal
Variances
not Assumed
Fonte: Pesquisa da autora
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FIGURA 10 – Comparação entre os Grupos: “Nunca lida com o problema do descarte do lixo” e “Às
vezes lida com o problema do descarte do lixo”
Fonte: Pesquisa da autora

Ao nível de significância de 5% não é possível rejeitar Ho, portanto deve
ser assumida a equivalência das médias da Consciência Ambiental do grupo que às
vezes lida com o problema do descarte do lixo e do grupo que nunca lida.
Todavia, ao nível de significância de 10% a diferença entre as médias
pode ser inferida, indicando uma maior Consciência Ambiental do grupo que às
vezes lida com o problema em relação ao grupo que nunca lida.
No caso de ser considerado o teste unilateral e a hipótese do grupo que
às vezes lida com o problema possuir Consciência Ambiental superior ao grupo que
nunca lida, a hipótese Ho pode ser rejeitada ao nível de significância de 0,102/2, ou
seja, 5,1%. Neste caso pode ser assumida a superioridade significativa da média do
grupo que às Vezes lida com o problema em relação ao grupo que nunca lida com o
problema.
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4.2.1.2 Comparação entre os grupos “Às vezes lida com o problema” e
“Sempre lida com o problema”

A seguir é apresentada a comparação da média de consciência ambiental
entre os grupos dos professores que à vezes lidam com o problema do descarte do
lixo e os que sempre lidam com o problema.
TABELA 9 – Comparação entre os grupos “As vezes lida com o descarte do lixo” e “Sempre lida com
o descarte do lixo”

Consciência

Std.

V0

N

Mean

Às vezes

121

3,721

,517

,047

Sempre

77

4,013

,515

,059

Deviation

Std. Error Mean

Fonte: Pesquisa da autora

A seguir a Tabela 10 mostra o Teste de Significância, a comparação entre
os grupos “Às vezes lida com o problema do descarte do lixo e “Sempre lida com o
problema do descarte do lixo.”
TABELA 10 – Teste de Significância - Comparação entre os grupos “Às vezes lida com o problema do
descarte do lixo” e “Sempre com o problema do descarte do lixo”

Independent Samples Test
Levene's
Test for
Equality of
Variances
Consciência

F

Sig.

Equal
Variances
,266 ,607
Assumed
Equal
Variances not
not Assumed
Fonte: Pesquisa da autora.

t-test for Equality of Means

t

df

Sig.
(2 tailed)

Mean
Differenc
e

Std.
Error
Differenc
e

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

-1,390

196

,166

-,10465

,07529

-,25314

,04384

-1,391

162,350

,166

-,10465

,07524

-,25322

,04392
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FIGURA 11 – Comparação entre os grupos “Às vezes lida com o problema do descarte do lixo” e
“Sempre Lida com o problema do descarte do lixo”
Fonte: Pesquisa da autora.

Como P-VALOR (16,6%) é maior que 5%, não podemos rejeitar a
igualdade das médias. A média da Consciência Ambiental do grupo que lida às
vezes com o problema do descarte do lixo deve ser considerada equivalente à média
do grupo que sempre lida com o problema.

4.2.1.3 Comparação entre os grupos “Nunca lida com o problema” e “Sempre
lida com o problema”
A Tabela 11 a seguir apresenta a comparação entre os grupos “Nunca lida
com o problema do descarte do lixo” e “Sempre lida com o problema do descarte do
lixo.”
TABELA 11 – Comparação entre os grupos “Nunca lida com o descarte do lixo” e “Sempre lida com o
descarte do lixo”

Consciência

Std.

V0

N

Mean

Nunca

44

3,721

,681

,103

Sempre

77

4,013

,515

,059

Fonte: Pesquisa da autora.

Deviation

Std. Error Mean
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FIGURA 12 – Comparação entre os grupos “Nunca com o problema do descarte do lixo” e “Sempre
Lida com o problema do descarte do lixo”
Fonte: Pesquisa da autora.

A Tabela 12 a seguir apresenta o Teste de Significância, a comparação
entre os grupos “Nunca lida com o problema do descarte do lixo” e “Sempre lida com
o problema do descarte do lixo.”
TABELA 12 – Comparação entre os grupos “Nunca lida com o descarte do lixo” e “Sempre lida com o
descarte do lixo”
Independent Samples Test
Levene's
Test for

t-test for Equality of Means

Equality of
Variances
Consciência

Sig. (2
F

Sig.

t

df

tailed)

Equal
Variances

5,469

,021

95% Confidence
Mean

Std. Error

Interval of the

Difference

Difference

Difference
Lower

Upper

-2,660

119

,009

-,29191

,10973

-,50918

-,07464

-2,469

71,457

,016

-,29191

,11824

-,52766

-,05617

Assumed

Equal
Variances
not Assumed

Fonte: Pesquisa da autora.
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Como P-valor é menor que 5%, podemos rejeitar a igualdade das médias
dos dois grupos, o grupo que lida sempre com o problema demonstra ter maior
consciência ambiental do que o grupo que nunca lida.
Resumindo, conforme Quadro 1, a seguir, o ato de lidar com o problema
do descarte do lixo demonstra ter influência na Consciência Ambiental. Os grupos
que sempre ou às vezes lidam com o problema do descarte do lixo demonstraram
ter maior consciência ambiental do que o grupo que nunca lida com tal problema.
QUADRO 1 – Construto Consciência Ambiental: Síntese dos testes de hipóteses
Frequência
com que lida
com o
problema

Nunca

Às vezes

Nunca

X

X

X

Às vezes

Sempre

Sempre

Resultado do

Diferença

Teste

significativa

Diferença
não
significativa

Diferença
significativa

Fonte: Pesquisa da autora.

4.2.2 Atitude em Relação ao Uso da Sacola Plástica Não Reciclável

4.2.2.1 Comparação entre os grupos “Nunca lida com o problema” e “Às vezes
lida com o problema”

A Tabela 13 a seguir apresenta a comparação entre os grupos “Nunca lida
com o problema do descarte do lixo” e “Às vezes lida com o problema do descarte
do lixo.”
TABELA 13 – Comparação entre os grupos “Nunca lida com o problema” e “Às vezes lida com o
problema”

V0

Atitide

N

Mean

Std.
Deviation

Std.
Error
Mean

Nunca

44

3,339

,626

,094

Às vezes

121

3,617

,658

,060
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FIGURA 13 – Comparação entre os grupos “Nunca lida com o problema” e “Às vezes lida com o
problema”
Fonte: Pesquisa da autora.

A Tabela 14 a seguir apresenta a comparação entre os grupos “Nunca lida
com o problema do descarte do lixo” e “Às vezes lida com o problema do descarte
do lixo.”
TABELA 14 – Comparação entre os grupos “Nunca lida com o problema” e “Às vezes lida com o
problema”
Independent Samples Test
Levene's
Test for

t-test for Equality of Means

Equality of
Variances
Atitude

Sig. (2
F

Sig.

t

df

tailed)

Equal
Variances

-

,002

,966

95% Confidence
Mean

Std. Error

Interval of the

Difference

Difference

Difference
Lower

Upper

-2,431

163

,016

-,27806

,11438

-,50392

-,05221

-2,488

79,825

,015

-,27806

,11177

-,50049

-,05563

Assumed
Equal
Variances
not
Assumed
Fonte: Pesquisa da autora.
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Como P-valor (0,016) é menor que 5%, podemos rejeitar a igualdade das
médias. A média do construto Atitude do grupo que às vezes lida com o problema do
descarte do lixo, pode ser considerada superior à média do grupo que nunca lida.

4.2.2.2 Comparação entre os grupos “Às vezes lida com o problema” e
“Sempre lida com o problema”

A Tabela 15 a seguir apresenta a comparação entre os grupos “Às vezes
lida com o problema do descarte do lixo” e “Sempre lida com o problema do descarte
do lixo.”
TABELA 15 – Comparação entre os grupos “Às vezes lida com o problema” e “Sempre lida com o
problema”

V0

Atitude

N

Mean

Std.
Deviation

Std.
Error
Mean

Às vezes

121

3,617

,658

,060

Sempre

77

3,753

,672

,077

Fonte: Pesquisa da autora

FIGURA 14 – Comparação entre os grupos “Às vezes lida com o problema” e “Sempre lida com o
problema”
Fonte: Pesquisa da autora
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A Tabela 16 a seguir apresenta a comparação entre os grupos “Às vezes
lida com o problema do descarte do lixo” e “Sempre lida com o problema do descarte
do lixo.”
TABELA 16 – Comparação entre os grupos “Às vezes lida com o problema” e “Sempre lida com o
problema”
Independent Samples Test
Levene's
Test for

t-test for Equality of Means

Equality of
Variances
Atitude

95%
Sig. (2

Equal

F

Sig.

t

–

df

Variances

tailed)

Mean

Std. Error

Difference

Difference

Assumed
,013

,910

Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

-1,408

196

,161

-,13617

,09670

-,32688

-,05455

-1,401

159,436

,163

-,13617

,09716

-,32806

-,05572

Equal
Variances
not
Assumed
Fonte: Pesquisa da autora.

Como P-valor (0,161) é maior que 5%, não podemos rejeitar a igualdade
das médias. A média do construto Atitude do grupo que às vezes lida com o
problema tem que ser considerada equivalente à média do grupo que sempre lida.

4.2.2.3 Comparação entre os grupos: “Nunca lida com o problema” e “Sempre
lida com o problema”

TABELA 17 – Comparação entre os grupos “Nunca lida com o problema” e “Sempre lida com o
problema”.

V0

Atitude

N

Mean

Std.
Deviation

Std.
Error
Mean

Nunca

44

3,339

,626

,094

Sempre

77

3,753

,672

,077

Fonte: Pesquisa da autora.
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FIGURA 15 – Comparação entre os grupos “Nunca lida com o problema” e “Sempre lida com o
problema”
Fonte: Pesquisa da autora.

A Tabela 18 a seguir apresenta a comparação entre os grupos “Nunca lida
com o problema do descarte do lixo” e “Sempre lida com o problema do descarte do
lixo.”
TABELA 18 – Comparação entre os grupos “Nunca lida com o problema” e “Sempre lida com o
problema”
Independent Samples Test
Levene's
Test for

t-test for Equality of Means

Equality of
Variances
Atitude

95%
Confidence
F

Sig.

t

df

Sig. (2 -

Mean

Std. Error

Interval of

tailed)

Difference

Difference

the

Equal

Difference

Variances
Assumed

,017

,896

Lower

Upper

-3,342

119

,001

-,41423

,12393

-,65963

-,16883

-3,408

94,930

,001

-,41423

,12156

-,65557

,17289

Equal
Variances
not
Assumed
Fonte: Pesquisa da autora.
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Como P-valor (0,001) é menor que 5%, podemos rejeitar a igualdade das
médias dos dois grupos, o grupo que lida sempre com o problema do descarte do
lixo, demonstra ter maior Atitude contra a sacola plástica não reciclável do que o
grupo que nunca lida.
Portanto, lidar com o problema do descarte do lixo demonstrou ter
influência na Atitude contrária ao uso da sacola plástica. Conforme Quadro 2, a
seguir, os grupos que sempre ou às vezes lidam com o problema do descarte do lixo
demonstraram ter Atitude mais contundentemente contrária à sacola plástica não
reciclável do que o grupo que nunca lida com tal problema.
QUADRO 2 – Construto Atitude: Síntese dos Testes de Hipóteses
Frequência

Nunca

Às vezes

Nunca

X

X

X

o problema

Às vezes

Sempre

Sempre

Resultado do

Diferença

que lida com

Teste

significativa

Diferença
não
significativa

Diferença
significativa

Fonte: Pesquisa da autora

4.2.3 Intenção de Uso

4.2.3.1 Comparação entre os grupos “Nunca lida com o problema” e “Às vezes
lida com o problema”

A Tabela 19 a seguir apresenta a comparação entre os grupos “Nunca lida
com o problema do descarte do lixo” e “Às vezes lida com o problema do descarte
do lixo.”
TABELA 19 – Comparação entre os grupos “Nunca lida com o problema” e “Às lida com o problema”

V0

Intenção

N

Mean

Std.
Deviation

Std.
Error
Mean

Nunca

44

3,617

,811

,122

Às vezes

121

3,654

,795

,072

Fonte: Pesquisa da autora.
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FIGURA 16 - Comparação entre os grupos “Nunca lida com o problema” e “Sempre lida com o
problema”.
Fonte: Pesquisa da autora

A Tabela 20 a seguir apresenta a comparação entre os grupos “Nunca lida
com o problema do descarte do lixo” e “Sempre lida com o problema do descarte do
lixo.”
TABELA 20 – Comparação entre os grupos “Nunca lida com o problema” e “Sempre lida com o
problema”.
Independent Samples Test
Levene's
Test for

t-test for Equality of Means

Equality of
Variances
Intenção

95%
Confidence

Equal

F

Sig.

t

df

Sig. (2 –

Mean

Std. Error

Interval of

tailed)

Difference

Difference

the

Variance

Difference

Assumed
Equal

,326

,569

Lower

Upper

-,264

163

,792

-,03719

,14069

-,31500

-,24062

-,262

75,018

,794

-,03719

,14201

-,32009

-,24571

Variances
not
Assumed
Fonte: Pesquisa da autora
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Como P-valor (0,792) é maior que 5%, não podemos rejeitar a igualdade
das médias. A média do construto Intenção de Uso da Sacola Plástica Não
Reciclável do grupo que lida às vezes com o problema do descarte do lixo tem que
ser considerada equivalente à média do grupo que nunca lida.

4.2.3.2 Comparação entre os grupos: “Às vezes lida com o problema” e
“Sempre lida com o problema”

A Tabela 21 a seguir apresenta a comparação entre os grupos “Às vezes
lida com o problema do descarte do lixo” e “Sempre lida com o problema do descarte
do lixo.”
TABELA 21 – Comparação entre os grupos “Às vezes lida com o problema” e “Sempre lida com o
problema”.

V0

Intenção

N

Mean

Std.
Deviation

Std.
Error
Mean

Às vezes

121

3,654

,795

,072

Sempre

77

3,826

,795

,091

Fonte: Pesquisa da autora.

FIGURA 17 – Comparação entre os grupos “Às vezes lida com o problema” e “Sempre lida com o
problema”
Fonte: Pesquisa da autora.
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TABELA 22 – Comparação entre os grupos “Às vezes lida com o problema” e “Sempre lida com o
problema”
Independent Samples Test
Levene's
Test for

t-test for Equality of Means

Equality
of Variances
Intenção
F

Sig.

t

Assumed

Mean

Std. Error

-

Differenc

Differenc

tailed)

e

e

df

Equal
Variances

Sig. (2

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

,295
,588

-,1,480

196

,140

-,17153

,11588

-,40007

-,05701

-,1,480

161,962

,141

-,17153

,11588

-,40037

-,05731

Equal
Variances
not
Assumed

Fonte: Pesquisa da autora

Como P-valor (0,14) é maior que 5%, não podemos rejeitar a igualdade
das médias dos dois grupos. Em relação ao construto Intenção de Uso da Sacola
Plástica Não Reciclável, o grupo que sempre lida com o problema do descarte do
lixo, demonstrou ter média equivalente ao grupo que às vezes lida.

4.2.3.3 Comparação entre os grupos “Nunca lida com o problema” e “Sempre
lida com o problema”

TABELA 23 – Comparação entre os grupos “Nunca lida com o problema” e “Sempre lida com o
problema”

V0

Intenção

N

Mean

Std.
Deviation

Std.
Error
Mean

Nunca

44

3,617

,811

,122

Sempre

77

3,826

,795

,091

Fonte: Pesquisa da autora.
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FIGURA 18 – Comparação entre os grupos “Nunca lida com o problema” e “Sempre lida com o
problema”
Fonte: Pesquisa da autora

A Tabela 24 a seguir apresenta a comparação entre os grupos “Nunca lida
com o problema do descarte do lixo” e “Sempre lida com o problema do descarte do
lixo.”
TABELA 24 – Comparação entre os grupos “Nunca lida com o problema” e “Sempre lida com o
problema”
Independent Samples Test
Levene's
Test for

t-test for Equality of Means

Equality of
Variances

Intenção

Sig. (2
F

Sig.

t

df

tailed)

Equal

,855

Variances

,357

95% Confidence
Mean

Std. Error

Interval of the

Difference

Difference

Difference
Lower

Upper

-,1,379

119

,170

-,20872

,15133

-,450836

,09092

-,1,372

88,151

,174

-,20872

,15216

-,51109

,09365

Assumed
Equal
Variances
Not
Assumed
Fonte: Pesquisa da autora.
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Como P-valor (0,17) é maior que 5%, não podemos rejeitar a igualdade
das médias. A média do construto Intenção de Uso da Sacola Plástica Não
Reciclável do grupo que sempre lida com o problema do descarte do lixo, tem que
ser considerada equivalente à média do grupo que nunca lida.
O Quadro 3, a seguir, mostra a síntese dos testes de hipóteses para o
construto Intenção de Uso.
QUADRO 3 – Construto Intenção de Uso: Síntese dos Testes de Hipóteses
Frequência

Nunca

Às vezes

Nunca

que lida com

X

X

X

o problema

Às vezes

Sempre

Sempre

Diferença não

Diferença não

Diferença não

significativa

significativa

significativa

Intenção

Fonte: Pesquisa da autora.

O Quadro 4, a seguir, mostra a síntese dos testes de hipóteses para os
construtos Consciência Ambiental, Atitude e Intenção de Uso.
QUADRO 4 – Construtos: Consciência Ambiental, Atitude e Intenção de Uso - Síntese dos Testes de
Hipóteses
Frequência

Nunca

Às vezes

Nunca

que lida com

X

X

X

o problema

Às vezes

Sempre

Sempre

Consciência

Atitude

Intenção

Fonte: Pesquisa da autora.

Diferença
Significativa

Diferença
Significativa

Diferença Não
Significativa

Diferença
Não
Significativa
Diferença
Não
Significativa

Diferença
Significativa

Diferença
Significativa

Diferença

Diferença

Não

Não

Significativa Significativa
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4.2.4 Análise do Objetivo Específico 1
Testar a influência da prática de lidar com o descarte do lixo sobre a consciência
ambiental, atitude e intenção de uso da sacola plástica não reciclável.
Em relação ao Construto Intenção de Uso da Sacola Plástica Não
Reciclável, lidar com o problema do descarte do lixo não demonstrou influência
sobre os construtos Consciência Ambiental, Atitude e Intenção de Uso.
As médias dos três grupos de alunos: que sempre, às vezes ou nunca
lidam com o problema do descarte do lixo se mostraram equivalentes.
A Tabela 25 mostra a influência de lidar com o problema do descarte do
lixo sobre os três construtos.
TABELA 25 – A influência de lidar com o problema do descarte do lixo sobre os três construtos:
Consciência Ambiental, Atitude e Intenção de Uso.
V0

Consciência

Atitude

Intenção

Nunca

3,72

3,34

3,62

Às vezes

3,91

3,62

3,65

Sempre

4,01

3,75

3,83

Total

3,91

3,61

3,70

Fonte: Pesquisa da autora.

O Gráfico 3 mostra a Curva dos Construtos Consciência Ambiental, Atitude
e Intenção de Uso.

GRÁFICO 3 – Curva dos Construtos Consciência Ambiental, Atitude e Intenção de Uso
Fonte: Pesquisa da autora
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O Gráfico 4 mostra a Curva dos Construtos Consciência Ambiental, Atitude e
Intenção de Uso.

GRÁFICO 4 – Curvas das Frequências de Lidar com o Problema do Descarte do Lixo
Fonte: Pesquisa da autora.

Como mostra o GRÁF. 4, a curva da Intenção comportamental fica abaixo
da curva da Consciência Ambiental, mas levemente acima da curva da Atitude, para
todas as classificações relativas a lidar com o problema de descarte do lixo.
A intenção de não usar a sacola plástica não reciclável tem valores
próximos dos escores do construto Atitude contrária à sacola plástica não reciclável,
mas inferior aos valores atribuídos à Consciência Ambiental.
A queda observada nos escores à medida que se evolui, da Consciência
Ambiental para a Atitude e Intenção de Uso da Sacola Plástica Não Reciclável, pode
ser um indicador da distância que existiria entre pensamento e ação.
O GRÁF. 4 mostra que: possivelmente a falta de compromisso com a
ação, explicaria a baixa média relativa da Intenção comportamental e a aproximação
das médias do construto Intenção Comportamental, para os três grupos que lidam
com o descarte do lixo.
De fato, o GRÁF. 4 mostra o declínio das curvas no percurso entre
Consciência, Atitude e Intenção. Revela também uma maior homogeneidade na
intenção comportamental dos três grupos de alunos: os que sempre lidam com o
problema do descarte do lixo, os que às vezes o fazem e os que nunca convivem
com tal problema.
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Este fenômeno pode ser atribuído ao distanciamento entre pensamento e
ação, relativos ao uso da sacola plástica não reciclável. Mesmo pessoas com
Consciência Ambiental mais intensa podem ser levadas a utilizar a sacola plástica
não reciclável por interesses próprios ou força das circunstâncias.
Em relação ao Construto Intenção de Uso da Sacola Plástica Não
Reciclável, a média do grupo de alunos que sempre lidam com o problema do
descarte do lixo foi equivalente à média dos grupos que às vezes ou nunca lidam
com o problema do descarte do lixo. Ou seja, lidar com o problema do descarte do
lixo demonstrou não afetar a Intenção de uso das sacolas plásticas.
A avaliação da Intenção comportamental fica próxima da avaliação da
Atitude e ambas estão abaixo da curva da Consciência Ambiental, tanto para o
grupo que sempre lida com o problema quanto para os grupos que às vezes ou
nunca lidam com o problema do descarte do lixo. A queda observada nos escores, à
medida que se evolui da Consciência para a Atitude e Intenção de Uso, pode ser um
indicador de uma possível distância entre pensamento e ação.
A seguir é apresentada uma comparação de como os alunos e
professores em Belo Horizonte avaliam os construtos: Consciência Ambiental,
Atitude e Intenção de Uso da Sacola Plástica Não Reciclável.

4.3 Comparar como os Alunos e Professores em Belo Horizonte avaliam os
construtos: Consciência Ambiental, Atitude e Intenção de Uso

4.3.1 Comparação de como professores e alunos avaliam os construtos
Consciência Ambiental, Atitude e Intenção de Uso
A Tabela 26, a seguir, mostra os escores dos alunos para os construtos
Consciência, Atitude e Intenção
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TABELA 26 – Escores Alunos
Q0

Consciência

Atitude

Intenção

Nunca

3,721

3,339

3,617

Às vezes

3,908

3,617

3,654

Sempre

4,013

3,753

3,826

Total

3,908

3,610

3,702

Fonte: Pesquisa da autora.

A Tabela 27, a seguir, mostra os escores dos professores para os construtos
Consciência, Atitude e Intenção
TABELA 27 – Escores Professores
Q0

Consciência

Atitude

Intenção

Nunca

3,789

3,641

3,786

Às vezes

3,759

3,637

3,412

Sempre

4,144

4,035

3,879

Total

3,855

3,732

3,577

Fonte: NATALI, 2012.

4.3.1.1 Comparação entre Professores e Alunos - Amostra Total
A Tabela 28, a seguir, mostra a comparação entre professores e alunos
para os construtos Consciência, Atitude e Intenção.
TABELA 28 – Amostra Total: Comparação entre Professores e Alunos
Classe

Consciência

Atitude

Intenção

Aluno

3,908

3,610

3,702

Professor

3,855

3,732

3,577

Sig. (2-tailed)

0,404

0,105

0,172

Rejeitar Ho?

Não

Não

Não

Existe diferença significativa?

Não

Não

Não

Fonte: Pesquisa da autora.
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4.3.1.2 Comparação entre Professores e Alunos - Amostra Sempre Lida com o
Problema do Descarte do Lixo

A Tabela 29, a seguir, mostra a comparação entre professores e alunos
para a amostra “Sempre lida com o problema do descarte do lixo.”
TABELA 29 – Amostra “Sempre lida com o Problema do Descarte do Lixo”:
Comparação entre Professores e Alunos
Classe

Consciência

Atitude

Intenção

Aluno

4,013

3,753

3,826

Professor

4,144

4,035

3,879

Sig. (2-tailed)

0,250

0,052

0,752

Rejeitar Ho?

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Existe diferença significativa?
Fonte: Pesquisa da autora.

4.3.1.3 Comparação entre Professores e Alunos - Amostra Às Vezes Lida com
o Problema do Descarte do Lixo

A Tabela 30, a seguir, mostra a comparação entre professores e alunos para
a amostra “Às vezes lida com o problema do descarte do lixo.”
TABELA 30 – Amostra “Às Vezes Lida com o Problema do Descarte do Lixo”:
Comparação entre Professores e Alunos
Classe

Consciência

Atitude

Intenção

Aluno

3,908

3,6171

3,6541

Professor

3,759

3,6373

3,4118

Sig. (2-tailed)

0,068

0,836

0,053

Rejeitar Ho?

Não

Não

Não

Existe diferença significativa?

Não

Não

Não

Fonte: Pesquisa da autora.
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4.3.1.4 Comparação entre Professores e Alunos - Amostra Nunca Lida com o
Problema do Descarte do Lixo

A Tabela 31, a seguir, mostra a comparação entre professores e alunos
para a amostra “Nunca lida com o problema do descarte do lixo.”
TABELA 31 – Amostra “Nunca Lida com o Problema do Descarte do Lixo”:
Comparação entre Professores e Alunos
Classe

Consciência

Atitude

Intenção

Aluno

3,7211

3,3390

3,6169

Professor

3,7891

3,6406

3,7857

Sig. (2-tailed)

0,646

0,113

0,374

Rejeitar Ho?

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Existe diferença
significativa?
Fonte: Pesquisa da autora.

4.3.1.5 Comparação entre Professores e Alunos: Síntese dos Testes de
Hipóteses

TABELA 32 – Comparação entre Professores e Alunos: Síntese dos Testes de Hipóteses
Construto
Frequência

Nunca

Às vezes

Sempre

Total

Fonte: Pesquisa da autora.

Consciência
Diferença não
Significativa

Diferença não
significativa

Diferença não
significativa

Diferença não
significativa

Atitude

Intenção

Diferença

Diferença

não

não

significativa significativa
Diferença

Diferença

não

não

significativa significativa
Diferença

Diferença

não

não

significativa significativa
Diferença

Diferença

não

não

significativa significativa
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A Tabela 32 acima, mostra a síntese dos testes de hipóteses para a
comparação dos construtos Consciência Ambiental, Atitude e Intenção entre
professores e alunos.

4.3.2 Análise do Objetivo Específico 2
Comparar a consciência ambiental, atitude e intenção de uso de alunos e
professores universitários em relação à sacola plástica não reciclável
Os resultados das duas pesquisas demonstram não haver diferença
significativa entre professores e alunos em relação aos três construtos: Consciência
Ambiental, Atitude e Intenção de Uso da Sacola Plástica Não Reciclável. Esta
constatação é preocupante uma vez que os professores, no papel de educadores,
deveriam estar à frente dos alunos para repassarem valores visando à conservação
do planeta.
A seguir é apresentada uma comparação de como os alunos de Belo
Horizonte, onde a sacola plástica é proibida e os alunos de Sete Lagoas, cidade em
que a sacola plástica é permitida, avaliam os construtos Consciência Ambiental,
Atitude e Intenção de Uso da Sacola Plástica Não Reciclável.

4.4. Comparar como alunos de Belo Horizonte e alunos de Sete Lagoas avaliam
os construtos Consciência Ambiental, Atitude e Intenção de Uso.

4.4.1 Comparação de como alunos de Belo Horizonte e alunos de Sete Lagoas
avaliam os construtos: Consciência Ambiental, Atitude e Intenção de Uso

A Tabela 33, a seguir, mostra os escores para os alunos de Belo Horizonte
para os construtos Consciência, Atitude e Intenção.
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TABELA 33 – Escores de Alunos de Belo Horizonte
Q0

Consciência

Atitude

Intenção

Mean

3,72

3,34

3,62

N

44

44

44

Mean

3,91

3,62

3,65

N

121

121

121

Mean

4,01

3,75

3,83

N

77

77

77

Mean

3,91

3,61

3,70

N

242

242

242

Nunca

Às vezes

Sempre

Total
Fonte: Pesquisa da autora.

A Tabela 34, a seguir, mostra os escores para os alunos de Sete Lagoas para
os construtos Consciência, Atitude e Intenção.
TABELA 34 – Escores de Alunos de Sete Lagoas
Q0

Consciência

Atitude

Intenção

Mean

3,99

3,84

3,87

N

10

10

10

Mean

3,97

3,79

3,88

N

53

53

53

Mean

4,09

3,82

4,01

N

38

38

38

Mean

4,02

3,80

3,93

N

101

101

101

Nunca

Às vezes

Sempre

Total
Fonte: SILVA, 2012.
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4.4.1.1 Comparação entre Alunos de Belo Horizonte e Alunos de Sete Lagoas Amostra Total

A Tabela 35, a seguir, mostra a comparação entre os alunos de Belo
Horizonte e os alunos de Sete Lagoas para os construtos Consciência, Atitude e
Intenção.
TABELA 35 – Comparação entre Alunos de Belo Horizonte e Alunos de Sete Lagoas - Amostra Total.
Classe

Consciência

Atitude

Intenção

Aluno de BH

3,91

3,61

3,70

Aluno de SL

4,02

3,80

3,93

Sig. (2-tailed)

0,09

0,01

0,01

Rejeitar Ho?

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Existe diferença
significativa?
Fonte: SILVA, 2012.

4.4.1.2 Comparação entre Alunos de Belo Horizonte e Alunos de Sete Lagoas –
Amostra “Lida sempre com o problema”

TABELA 36 – Comparação entre Alunos de Belo Horizonte e Alunos de Sete Lagoas – Amostra “Lida
sempre com o problema”
Classe

Consciência

Atitude

Intenção

Aluno de BH

4,01

3,75

3,83

Aluno de SL

4,09

3,82

4,01

Sig. (2-tailed)

0,48

0,62

0,23

Rejeitar Ho?

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Existe diferença
significativa?
Fonte: Pesquisa da autora.
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A Tabela 36 acima mostra a comparação entre os alunos de Belo Horizonte e
os alunos de Sete Lagoas para a amostra “Sempre lida com o problema do descarte
do lixo.

4.4.1.3 Comparação entre Alunos de Belo Horizonte e Alunos de Sete Lagoas –
Amostra “Lida às vezes com o problema”

A Tabela 3, a seguir, mostra a comparação entre os alunos de Belo Horizonte
e os Sete Lagoas para a amostra “Às vezes lida com o problema do descarte do
lixo.”
TABELA 37 – Comparação entre Alunos de Belo Horizonte e Alunos de Sete Lagoas – Amostra “Lida
às vezes com o problema”
Classe

Consciência

Atitude

Intenção

Aluno de BH

3,91

3,62

3,65

Aluno de SL

3,97

3,79

3,88

Sig. (2-tailed)

0,44

0,05

0,05

Rejeitar Ho?

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Existe diferença
significativa?
Fonte: Pesquisa da autora.

4.4.1.4 Comparação entre Alunos de Belo Horizonte e Alunos de Sete Lagoas –
Amostra “Nunca lida com o problema”

A Tabela 38, a seguir, mostra a comparação entre os alunos de Belo
Horizonte e os alunos de Sete Lagoas para a amostra “Nunca lida com o problema
do descarte do lixo.”
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TABELA 38 – Comparação entre Alunos de Belo Horizonte e Alunos de Sete Lagoas – Amostra
“Nunca lida com o problema”

Classe

Consciência

Atitude

Intenção

Aluno de BH

3,72

3,34

3,62

Aluno de SL

3,99

3,84

3,87

Sig. (2-tailed)

0,23

0,02

0,38

Rejeitar Ho?

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Existe diferença
significativa?
Fonte: Pesquisa da autora.

4.4.1.5 Comparação entre Alunos de Belo Horizonte e Alunos de Sete Lagoas –
Síntese de Hipóteses

O Quadro 5, a seguir, mostra a síntese de hipóteses para a comparação entre
os alunos de Belo Horizonte e os alunos de Sete Lagoas para os construtos
Consciência Ambiental, Atitude e Intenção.
QUADRO 5 – Alunos de Belo Horizonte x Alunos de Sete Lagoas

Construto
Frequência
Nunca

Às vezes

Sempre

Total

Consciência

Atitude

Intenção

Diferença não

Diferença

Diferença não

significativa

significativa

significativa

Diferença não

Diferença

Diferença

significativa

significativa

significativa

Diferença não

Diferença não

Diferença não

significativa

significativa

significativa

Diferença não

Diferença

Diferença

significativa

significativa

significativa

Fonte: Pesquisa da autora.
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4.4.2 Análise do Objetivo Específico 3
Comparar a consciência ambiental, atitude e intenção de uso de alunos de uma
cidade em que a sacola plástica não reciclável é proibida com alunos de uma cidade
em que a sacola plástica não reciclável é permitida.
Em relação ao construto Consciência Ambiental, o teste de hipóteses por
meio do Alfa de Cronbach mostra que independente da frequência do descarte do
lixo, não ocorre grande diferença entre a amostra de alunos pesquisada nas cidades
de Belo Horizonte, onde a sacola plástica não reciclável é proibida e Sete Lagoas,
cidade onde a sacola plástica não reciclável é permitida.
Com base no exposto acima, nota-se que em se tratando da Consciência
Ambiental, há uma equivalência entre os alunos de Belo Horizonte e Sete Lagoas,
apesar do fato de ser permitido o uso do produto na cidade de Sete Lagoas.
Contudo, vale ressaltar que na análise do grupo que sempre lida com o
descarte do lixo das duas cidades em questão, há uma diferença não significativa
para a média dos três construtos: Consciência Ambiental, Atitude e Intenção de Uso
da Sacola Plástica Não Reciclável.
No que tange o construto Intenção de Uso da Sacola Plástica Não
Reciclável, na análise do grupo que “Às vezes lida com o descarte do lixo”, os alunos
de Belo Horizonte, mais uma vez apresentaram médias inferiores quando
comparados com os alunos de Sete Lagoas.
Este resultado da comparação entre os alunos das duas cidades retrata
que a maior dificuldade para o descarte do lixo doméstico, sem a facilidade do uso
da sacola plástica não reciclável, pode ser fator influenciador para que os alunos de
Belo Horizonte apresentem avaliações inferiores em relação aos alunos de Sete
Lagoas, pois vivenciam a proibição do uso de tal produto, enquanto o outro grupo
está inserido em um ambiente em que a utilização das sacolas plásticas não
recicláveis ainda é permitida.
O contexto de não proibição de uso da sacola plástica não reciclável de
Sete Lagoas pode ser um influenciador para superestimar os construtos Atitude e
Intenção de Uso da Sacola Plástica dos alunos desta cidade.
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4.5 Análise da relação entre os construtos Consciência Ambiental, Atitude e
Intenção de Uso

Nesta seção, é feita a análise de como a consciência ambiental e a
atitude influenciam a intenção de uso das sacolas plásticas não recicláveis.
São descritos os resultados da Modelagem de Equações Estruturais e
Análise Fatorial para o objetivo específico 4 da presente dissertação. Faz-se a
análise da relação entre os construtos Consciência Ambiental, Atitude e Intenção de
Uso da Sacola Plástica Não Reciclável, buscando identificar o modelo que melhor
representa a correlação entre eles.
A modelagem de equações estruturais (Structural Equations Modeling SEM) pode ser vista, segundo Klem (1995), como extensão da regressão múltipla,
se for considerado que na aplicação da regressão o pesquisador está interessado
em prever uma única variável dependente, enquanto na SEM há mais de uma
variável dependente.
Uma das características básicas da SEM é que se pode testar uma teoria
de ordem causal entre um conjunto de variáveis. No caso do comportamento do
consumidor, por exemplo, são analisados os construtos Consciência Ambiental,
Atitude e Intenção de Uso da Sacola Plástica Não Reciclável. É possível verificar a
relação entre estes construtos com o uso da SEM.
Esta técnica oferece ao pesquisador a possibilidade de investigar quão
bem as variáveis preditoras (predictors) explicam a variável dependente (criterion) e,
também, qual das variáveis preditoras é a mais importante.
Klem (1995) e Maruyama (1998) afirmam que dois resultados principais
podem ser esperados de uma análise com a aplicação da SEM. Primeiro, uma
estimativa da magnitude dos efeitos estabelecida entre variáveis é oferecida. Estas
estimativas estão condicionadas ao fato de o modelo especificado estar correto.
Segundo, é possível testar se o modelo é consistente com os dados observados. Se
o modelo e os dados são consistentes, pode-se dizer que este é plausível, embora
não se possa afirmar que este é correto (KLEM, 1995).
Segundo Maruyama (1998), os métodos de SEM devem ter início em um
modelo conceitual que especifique as relações entre um conjunto de variáveis. A
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teoria oferece o ponto central desta técnica. Como foi citado, a SEM oferece
estimativas da força de todas as relações hipotéticas de um esquema teórico.
As informações disponibilizadas referem-se, tanto ao impacto de uma
variável sobre a outra como da relação da influência indireta de uma variável
posicionada entre duas outras, denominada interveniente ou mediadora.
Hair Jr. et al. (1995, 1998) afirmam que a SEM é um método de análises
confirmatórias, guiado mais pela teoria do que por resultados empíricos.

4.5.1 Análise Fatorial Exploratória

A Análise Fatorial é um método utilizado para investigar a dependência de
um conjunto de variáveis manifestas em relação a um número menor de variáveis
latentes.
Trata-se de uma técnica de análise estatística multivariada criada para
identificar estruturas em conjuntos de variáveis observadas (HAIR et al., 1998),
explicitando a inter-relação entre as variáveis, com o objetivo de identificar novas
variáveis (fatores) e estabelecer dimensões. Os modos mais comuns de análise
fatorial são os exames das relações entre itens ou variáveis e das relações entre
pessoas ou observações.
Existem dois tipos de análise fatorial, que devem ser adequadas aos
objetivos de cada estudo em que forem aplicadas (HAIR et al., 1998). São elas: 1)
Análise Fatorial Exploratória – realizada quando pouco se sabe sobre as relações
subjacentes entre os conjuntos de dados; e 2) Análise Fatorial Confirmatória –
procedimento desenvolvido para se testar hipóteses a respeito da estrutura de um
conjunto de dados, este tipo de análise é útil para a construção de teorias
(STEWART, 1981).
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4.5.1.1 Consciência Ambiental

A Tabela 39, a seguir, mostra a matriz dos componentes para o construto
Consciência Ambiental.
TABELA 39 – Construto Consciência Ambiental

Rotated Component Matrix
Component
Fator 1

Fator 2

Fator 3

C8D

,708

-,111

,126

C7D

,696

,111

-,023

C6

,531

,307

,401

C10D

,516

,275

-,112

C2

,498

,131

,481

C9

,356

,652

-,089

C5

,004

,624

,414

C3

-,120

,599

,145

C11

,378

,596

-,074

C1

,213

,009

,672

C4

-,305

,073

,626

Fonte: Pesquisa da autora.
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O Quadro 6, a seguir mostra a descrição dos três fatores estabelecidos no
construto Consciência Ambiental.
QUADRO 6 – Descrição dos Três Fatores estabelecidos no Construto Consciência Ambiental

Fator 1 = FC1
8 – Eu não continuo utilizando as sacolas plásticas para acondicionar o lixo e acho um
procedimento correto.
7 – Eu não optaria por um supermercado que disponibilizasse aos clientes sacolas
plásticas tradicionais para transporte das compras.
6 – Eu optaria por um supermercado que não utilizasse sacolas plásticas tradicionais
por razões ambientais.
10D – Os meus hábitos comportamentais não fazem diferença para a preservação do
meio ambiente porque as pessoas não têm nenhuma responsabilidade quanto aos
problemas ambientais do planeta.
2 – Eu estou preocupado com as consequências que os problemas ambientais possam
trazer a sociedade.

C8D
C7D
C6
C10D
C2
Fator 2 = FC2

9 – A não utilização das sacolas plásticas tradicionais no supermercado contribui para
a preservação do meio ambiente.
5 – O uso exagerado e descarte inadequado de sacolas plásticas podem acarretar
sérios problemas ambientais.
3 – A degradação ambiental está relacionada aos hábitos de consumo atuais.
11 – O comportamento de cada consumidor pode ter efeito positivo na sociedade pela
opção da não utilização de sacolas plásticas comuns nos supermercados.

C9
C5
C3
C11
Fator 3 = FC3
C1
C4

1 – Eu me considero um consumidor ambientalmente consciente.
4 – O que ocasiona um grande índice de problemas ambientais é a incapacidade da
natureza de suportar os hábitos de consumo.

O Quadro 7, a seguir, mostra a nomenclatura dada aos fatores
encontrados para o construto Consciência Ambiental.
QUADRO 7 – Nomenclatura dada aos Fatores Encontrados para o Construto Consciência Ambiental

Fator 1 = FC1 Consciência Compras
Fator 2 = FC2 Consciência Sociedade
Fator 3 = FC3 Consciência Individual
Fonte: Pesquisa da autora.

Na escala do construto Consciência Ambiental foram encontrados três
fatores denominados FC1 – Consciência Compras; FC2 – Consciência Sociedade e
FC3 – Consciência Individual.
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4.5.1.2 Atitude

A Tabela 40, a seguir, mostra a matriz dos componentes para o construto
Atitude.
TABELA 40 – Construto Atitude
Component
1

2

3

A2

,771

,190

,047

A1

,693

,185

,020

A4

,642

,191

-,241

A10

,581

,279

-,012

A5

,497

,277

,027

A8

,092

,821

,076

A9

,321

,787

-,070

A12

,230

,687

-,144

A6

,400

,583

,004

A3

,445

,486

-,068

A7

,235

-,025

,819

A11

-,340

-,046

,613

Fonte: Pesquisa da autora.
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O Quadro 8, a seguir mostra a descrição dos três fatores estabelecidos no
construto Atitude.
QUADRO 8 – Descrição dos Três Fatores Estabelecidos no Construto Atitude
Fator 1 = FA1
A2
A1
A4
A10
A5

Fator 2 = FA2
A8
A9

A12
A6
A3

2 – Eu sempre faço um esforço para reduzir o consumo de sacolas plásticas
tradicionais, tanto para transporte de produtos como para descarte do lixo.
1 – Não utilizarei as sacolas plásticas tradicionais para compra mesmo que
estejam disponíveis no supermercado.
4 – Eu utilizaria uma embalagem menos atrativa se eu soubesse que todo o
plástico desnecessário nesta embalagem tivesse sido eliminado.
10 – É muito simples deixar de utilizar as sacolas plásticas tradicionais nos
supermercados.
5 - É importante que o supermercado que eu vá fazer compras tenha programas
de preservação do meio ambiente.

8 – A não utilização de sacolas plásticas nos supermercados é uma atitude
ecologicamente correta.
9 – A não utilização de sacolas plásticas comuns nos supermercados faz com
que você sinta que contribuiu com algo importante para a preservação do
planeta.
12 – Acredito que compensa o esforço da não utilização das sacolas plásticas
tradicionais para preservação do meio ambiente.
6 – A não utilização das sacolas plásticas comuns é uma obrigação de todo
consumidor.
3 – Estou disposto a pagar pelas sacolas biodegradáveis ou reutilizáveis nos
supermercados, pois não agridem o meio ambiente.

Fator 3 = FA3
A7

7 – Com relação a não utilização das sacolas plásticas tradicionais nos
supermercados procuro seguir a opinião da minha família ou amigos.
A11
11 – Tenho outras preocupações mais importantes que a não utilização de
sacolas plásticas para a preservação ambiental.
Fonte: Pesquisa da autora.

O Quadro 9, a seguir mostra a nomenclatura dos fatores estabelecidos
para o construto Atitude.
QUADRO 9 – Nomenclatura dos Fatores Estabelecidos para o Construto Atitude
Fator 1 = FA1
Atitude na Preservação
Fator 2 = FA2
Atitude na Compra
Fator 3 = FA3
Atitude na Utilização
Fonte: Pesquisa da autora.

Na escala do construto Atitude, foram encontrados três fatores
denominados FA1 – Atitude na Preservação; FA2 – Atitude na Compra e FA3 –
Atitude na Utilização.
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4.5.1.3 Intenção de Uso

A Tabela 41, a seguir, mostra a matriz dos componentes para o construto
Intenção de Uso.
TABELA 41 – Construto Intenção de Uso Intenção de uso da sacola plástica não reciclável
Component
1

2

I1D

,845

-,073

I6

,682

,189

I4

,646

,437

I7

,594

,371

I3

,014

,827

I2

,250

,666

I5

,185

,632

Fonte: Pesquisa da autora.

O Quadro 10, a seguir, mostra a descrição dos dois fatores estabelecidos no
construto Intenção de Uso.
QUADRO 10 – Descrição dos Dois Fatores Estabelecidos no Construto Intenção de Uso
Fator 1 = FI1
I1D
I6
I4
I7

1 – Eu voltaria a utilizar as sacolas plásticas tradicionais se continuassem
disponíveis nos supermercados, sem custo adicional.
6 – Eu estaria disposto a pagar pelas sacolas nos supermercados desde que sua
composição estivesse livre de elementos químicos que prejudicam o meio
ambiente.
4 – Eu não voltaria a utilizar as sacolas plásticas tradicionais, pois conheço os
danos ambientais por elas causados.
7 – Eu deixaria de utilizar as sacolas plásticas tradicionais nos supermercados
porque a preocupação ambiental interfere no meu comportamento.

Fator 2 = FI2
3 – Eu dispensaria o uso das sacolas plásticas tradicionais em detrimento de
outra forma de transporte para as compras no supermercado.
2 – Dados os impactos ambientais eu seria contra se as autoridades competentes
I2
permitissem o retorno das sacolas plásticas tradicionais aos supermercados.
5 – O fator que mais influencia a utilização das sacolas plásticas tradicionais é a
I5
força do hábito dos consumidores, que já estão condicionados ao uso deste
produto.
Fonte: Pesquisa da autora.
I3
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O Quadro 11, a seguir, mostra a nomenclatura dos fatores estabelecidos para
o construto Intenção de Uso.
QUADRO 11 – Nomenclatura dos Fatores estabelecidos para o Construto Intenção de Uso
Fator 1 = FI1
Intenção Micro
Fator 2 = FI2
Intenção Macro
Fonte: Pesquisa da autora.

Na escala do construto Intenção de Uso da Sacola Plástica Não
Reciclável foram encontrados dois fatores denominados FI1 – Intenção Micro e FI2 –
Intenção Macro.

4.5.2 Teste de confiabilidade das escalas dos fatores encontrados para os
construtos: Consciência Ambiental, Atitude e Intenção de Uso

A seguir foi calculado o valor do Alfa de Cronbach para cada um dos
fatores encontrados para os construtos Consciência Ambiental, Atitude e Intenção
de Uso.

4.5.2.1 Consciência Ambiental

Para o construto Consciência Ambiental foram obtidos os seguintes valores
de Alfa de Cronbach para os fatores unidimensionais.

Fator 1 = FC1

Consciência Compras
TABELA 42 – Alfa de Cronbach Consciência Compras
Cronbach's
Alpha
,650

Fonte: Pesquisa da autora

N of Items
5
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Fator 2 = FC2

Consciência Sociedade
TABELA 43 – Alfa de Cronbach Consciência Sociedade
Cronbach's
Alpha

N of Items

,554

4

Fonte: Pesquisa da autora

Fator 3 = FA3

Consciência Individual
TABELA 44 – Alfa de Cronbach – Consciência Individual
Cronbach's
Alpha

N of Items

,155

2

Fonte: Pesquisa da autora

4.5.2.2. Atitude

Para o construto Atitude foram obtidos os seguintes valores de Alfa de
Cronbach para os fatores unidimensionais.

Fator 1 = FA1

Atitude na Preservação
TABELA 45 – Alfa de Cronbach Atitude na Preservação
Cronbach's
Alpha
,727

N of Items
5

Fonte: Pesquisa da autora.

Fator 2 = FA2

Atitude na Compra
TABELA 46 – Alfa de Cronbach Atitude na Compra
Cronbach's
Alpha
,777

Fonte: Pesquisa da autora.

N of Items

5
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Fator 3 = FA3

Atitude na Utilização
TABELA 47 – Alfa de Cronbach Atitude na Utilização
Cronbach's
Alpha

N of Items

,183

2

Fonte: Pesquisa da autora.

4.5.2.3 Intenção

Para o construto Intenção de Uso foram obtidos os seguintes valores de Alfa
de Cronbach para os fatores unidimensionais.

Fator 1 = FI1

Intenção Micro
TABELA 48 – Alfa de Cronbach Intenção Micro
Cronbach's
Alpha

N of Items

,707

4

Fonte: Pesquisa da autora.

Fator 2 = FI2

Intenção Macro
TABELA 49 – Alfa de Cronbach Intenção Macro
Cronbach's
Alpha
,578

N of Items
3

Fonte: Pesquisa da autora.

O Alfa de Cronbach para os fatores FC3 (Consciência Individual) e FA3
(Atitude na Utilização) resultaram muito abaixo do admitido, por esse motivo foram
excluídos da modelagem de equações estruturais os seguintes fatores:
FC3 – Consciência Individual com os respectivos indicadores: C1 e C4
FA3 – Atitude na Utilização com os respectivos indicadores: A7 e A11
Procedeu-se novamente à AFE (Análise Fatorial Exploratória) para os
construtos Consciência Ambiental e Atitude que, como mostram os quadros abaixo,
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confirmou os fatores FC1 (Consciência Compras), FC2 (Consciência Sociedade),
FA1 (Atitude na Preservação) e FA2 (Atitude na Compra).

A Tabela 50, a seguir mostra a análise fatorial exploratória para o construto
Consciência Ambiental.
TABELA 50 – Análise Fatorial Exploratória para o Construto Consciência Ambiental
Component
FC1

FC2

C8D

,732

-,136

C7D

,722

,032

C6

,583

,401

C10D

,543

,145

C2

,509

,302

C5

,048

,750

C3

-,068

,614

C9

,381

,538

C11

,387

,508

Fonte: Pesquisa da autora.

Foi realizada nova Análise Fatorial Exploratória para o Construto Consciência
Ambiental, retirando o Fator FC3 (Consciência Individual) com seus respectivos
indicadores C1 e C4.
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A Tabela 51, a seguir mostra a análise fatorial exploratória para o construto
Atitude.
TABELA 51 – Análise Fatorial Exploratória para o Atitude
Component
FA1

FA2

A2

,776

,175

A1

,720

,155

A4

,658

,194

A10

,582

,275

A5

,506

,266

A8

,067

,837

A9

,324

,789

A12

,265

,674

A6

,410

,575

A3

,469

,473

Fonte: Pesquisa da autora.

Foi realizada nova Análise Fatorial Exploratória para o construto Atitude,
retirando o Fator FA3 (Atitude na Utilização) com seus respectivos indicadores A7 e
A11.
Portanto,

os

construtos

Consciência,

Atitude

e

Intenção

foram

representados respectivamente pelos seguintes fatores descritos na TAB. 45.
TABELA 52 – Representação dos Construtos Consciência Ambiental, Atitude e Intenção de Uso
Construto:

Consciência

Fator

Atitude

Intenção

Variáveis Manifestas
C2; C6; C7D; C8D;

FC1

C10D

FC2

C3; C5; C9; C11

FA1

A1; A2; A4; A5; A10

FA2

A3; A6; A8; A9; A12

FI1

I1; I4; I6; I7

FI2

I2; I3; I5

Fonte: Pesquisa da autora.
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4.5.3 Modelagem de Equações Estruturais ou Análise Fatorial Confirmatória

A Modelagem de Equações Estruturais, também chamada de estrutura de
covariância é utilizada para analisar relações de dependência as quais são
relacionadas entre si, podendo uma variável dependente numa equação ser a
variável independente numa outra equação, além de incorporar variáveis que são
mensuradas diretamente.
Na seção anterior foi analisada a utilização do método de Análise Fatorial
Exploratória (AFE), o qual cria o modelo e o teste com análise exaustiva de
indicadores e, sobretudo, de resíduos.
Nesta seção são descritos os resultados na Análise Fatorial Confirmatória,
método superior à Análise Fatorial Exploratória (AFE), pois busca saber qual é
combinação de fatores que podem representar um melhor modelo.
Trata-se da verificação, se o teste pode ser considerado uma medida
objetiva e o que os seus resultados podem revelar, sendo um processo da busca de
sustentação do modelo e os seus ajustes e detecção de erros (CRONBACH, 1996).
Por fim, na AFC o modelo é sempre do tipo reflexivo, isto é, o teste é feito
com base na ideia de que os constructos geram as variáveis e estas devem ter forte
correlação entre si (MARUAYAMA, 1998). Em outras palavras, os constructos são os
elementos latentes e totalizantes que são medidos pelas variáveis.
Para a Modelagem de Equações Estruturais ou Análise Fatorial
Confirmatória, procedimento utilizado para teste de hipóteses relativas à estrutura de
um conjunto de dados, foi aplicado o Método de Agregações Parciais.
Segundo Bagozzi e Edwards (1998), quanto ao Método de Agregações
Parciais do modelo de medidas, trata-se de uma simplificação obtida pela
substituição da variável latente no modelo por uma variável manifesta gerada a partir
da apuração da soma dos indicadores formadores da variável latente original,
transformando construtos de primeira ordem em variáveis manifestas e, por
consequência, os construtos de segunda ordem em construtos ou variáveis latentes
de primeira ordem.
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4.5.3.1 Modelo 1

Este modelo assume a não existência de covariância entre os construtos
Consciência Ambiental e Atitude.

FIGURA 19 – Assumindo a não existência de covariância entre os construtos Consciência Ambiental
e Atitude.
Fonte: Pesquisa da autora.

A Tabela 53, a seguir mostra a não existência de covariância entre os
construtos Consciência Ambiental e Atitude, conforme Modelo 1.
TABELA 53 – Assumindo a não existência de covariância entre os construtos Consciência Ambiental
e Atitude conforme Modelo 1
Variável

Relação de

Variáveis

Endógena

Dependência

Latentes

Intenção

<---

Consciência

1,05

0,095 11,003

Intenção

<---

Atitude

0,295

0,109 2,701 0,007

Estimate

S.E.

C.R.

P

***

Significância
Significativo ao nível de
1%
Significativo ao nível de
1%

Fonte: Pesquisa da autora.

Os principais índices de adequação do modelo 1 podem ser resumidos
abaixo, conforme a TAB. 54.
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TABELA 54 – Resumo dos Índices de Adequação do Modelo 1.
Índices de adequação do modelo

Índices
encontrados

Valores de referência

GFI

0,865

Superior a 0,9

RMSEA

0,277

Inferior a 0,08

CFI

0,78

Superior a 0,9

NFI

0,774

Superior a 0,9

TLI

0,529

Superior a 0,9

X2

136,768

-

GL

7

-

X2/GL

19,538

-

P

0,00

Inferior a 0,05

Fonte: Pesquisa da autora.

4.5.3.2 Modelo 2

Este modelo assume uma relação sequencial entre os construtos
Consciência Ambiental e Atitude.

FIGURA 20 – Assumindo uma relação sequencial entre os construtos Consciência Ambiental e
Atitude conforme Modelo 2.
Fonte: Pesquisa da autora
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A Tabela 55, a seguir mostra a uma relação seqüencial entre os construtos
Consciência Ambiental e Atitude conforme Modelo 2.
TABELA 55 – Assumindo uma relação sequencial entre os construtos Consciência Ambiental e
Atitude conforme Modelo 2
Variável

Relação de

Variáveis

Endógena

Dependência

Latentes

Atitude

<--

Consciência

1

Intenção

<---

Atitude

1,213

Estimate

S.E.

C.R.

P

0,141 7,088

***

0,098 12,364 ***

Significância
Significativo ao nível de
1%
Significativo ao nível de
1%

Fonte: Pesquisa da autora.

Os principais índices de adequação do modelo 2 podem ser resumidos
abaixo, conforme TAB. 56.
TABELA 56 – Resumo dos Índices de Adequação do Modelo 2
Índices de adequação do modelo

Índices encontrados

GFI

0,965

Superior a 0,9

RMSEA

0,108

Inferior a 0,08

CFI

0,967

Superior a 0,9

NFI

0,956

Superior a 0,9

TLI

0,929

Superior a 0,9

X2

26,682

-

GL

7

-

X2/GL

3,812

-

P

0,00

Inferior a 0,05

Fonte: Pesquisa da autora.

Valores de referência
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4.5.3.3 Modelo 3

Este modelo assume a covariância entre os construtos Consciência Ambiental
e Atitude.

FIGURA 21 – Assumindo a covariância entre os construtos Consciência Ambiental e Atitude conforme
Modelo 3.
Fonte: Pesquisa da autora

A Tabela 57, a seguir mostra a covariância entre os construtos Consciência
Ambiental e Atitude, conforme Modelo 3.
TABELA 57 – Assumindo a covariância entre os construtos Consciência Ambiental
e Atitude conforme Modelo 3
Variável

Relação de

Endógena Dependência

Variáveis
Latentes

Estimate

S.E.

C.R.

P
***

Intenção

<---

Consciência

1,233

0,297 4,153

Intenção

<---

Atitude

-0,023

0,336

0,069

0,945

Significância

Significativo ao nível de 1%
Não Significativo ao nível de
5%

Fonte: Pesquisa da autora.

Os principais índices de adequação do modelo 3 podem ser resumidos
abaixo, conforme TAB 58.
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TABELA 58 – Resumo dos Índices de Adequação do Modelo 3.
Índices de adequação do modelo

Índices encontrados

Valores recomendados

GFI

0,965

Superior a 0,9

RMSEA

0,12

Inferior a 0,08

CFI

0,965

Superior a 0,9

NFI

0,956

Superior a 0,9

TLI

0,913

Superior a 0,9

X2

26,677

-

GL

6

-

X2/GL

4,446

-

P

0,00

Inferior a 0,05

Fonte: Pesquisa da autora.

4.5.4 Análise do Objetivo Específico 4
Analisar como a consciência ambiental e a atitude influenciam a intenção de uso da
sacola plástica não reciclável.
A Modelagem de Equações Estruturais (SEM) permite testar a ordem
causal entre um conjunto de construtos categorizados em variáveis exógenas e
endógenas (FARIAS e SANTOS, 1999). Trata-se de uma técnica estatística utilizada
quando há interdependência entre variáveis.
O processo de aplicação de SEM começa pela fundamentação teórica
que justifica as escolhas de relações causais entre os diferentes construtos. HAIR et
al. (1998) apontam que o principal problema na construção de modelos
fundamentados na teoria é o erro de especificação, ou seja, a omissão de variáveis
independentes.
A técnica pressupõe que as ligações do modelo sejam feitas na direção
correta, de forma a testar sua consistência em relação aos dados observados.
Sendo consistentes as relações e os dados, o modelo é dito plausível (não sendo
possível, portanto, afirmar que seja correto).
Após a Modelagem de Equações Estruturais e Análise Fatorial,
comparando os três modelos encontrados, o Modelo 2 revela-se mais adequado
para esta pesquisa, pois, apresenta os índices que melhor se aproximam dos
valores de referência.
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A Tabela 59, a seguir mostra a comparação dos três modelos
encontrados na pesquisa.
TABELA 59 – Comparação dos Três Modelos Encontrados
Índices encontrados
Índices de adequação do
modelo

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Valores de referência

GFI

0,865

0,965

0,965

Superior a 0,9

RMSEA

0,277

0,108

0,12

Inferior a 0,08

CFI

0,78

0,967

0,965

Superior a 0,9

NFI

0,774

0,956

0,956

Superior a 0,9

TLI

0,529

0,929

0,913

Superior a 0,9

X2

136,768

26,682

26,677

-

GL

7

7

6

-

X2/GL

19,538

3,812

4,446

-

P

0,00

0,00

0,00

Inferior a 0,05

Fonte: Pesquisa da autora.
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5. CONCLUSÃO, LIMITAÇÕES E PROPOSIÇÕES FUTURAS

5.1 Conclusão

O objetivo desta dissertação foi analisar como a prática de lidar com o
descarte do lixo influência a consciência ambiental, a atitude em relação às sacolas
plásticas não recicláveis e a intenção de uso deste produto e encontrar uma relação
entre os construtos: consciência ambiental, atitude e intenção de uso.
Foi elaborada uma pesquisa dissertativa conclusiva através da aplicação
de um questionário à amostra determinada: alunos de graduação tecnológica de
uma faculdade de Belo Horizonte, alunos de graduação tecnológica de uma
faculdade em Sete Lagoas e professores de Belo Horizonte.
Para a análise dos resultados foi realizado o teste de escala de cada
construto através do Coeficiente Alfa de Cronbach. Todos os construtos:
Consciência Ambiental, Atitude e Intenção de Uso, foram considerados válidos. Em
seguida foram analisados os objetivos específicos do presente trabalho.
Através da pesquisa, conclui-se que de uma forma geral, embora os
consumidores (alunos e professores) tenham consciência ambiental, ou seja, sabem
como deveriam agir, há também outros fatores relevantes que influenciam a atitude
e intenção de uso das sacolas plásticas não recicláveis.

5.1.1 Hipóteses da Pesquisa

Foram identificadas algumas hipóteses para analisar a influência da
consciência ambiental na atitude do consumidor e na intenção de uso das sacolas
plásticas não recicláveis: “H1 - O nível de consciência ambiental de um indivíduo tem
influência em sua atitude em relação a não utilização das sacolas plásticas não
recicláveis”, “H2 - Atitudes positivas em relação à consciência ambiental exercem
influência na intenção de não utilização das sacolas plásticas não recicláveis” e
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também “ H3 - O nível de consciência ambiental de um indivíduo tem influência em
sua intenção de não utilização das sacolas plásticas não recicláveis.”
Posteriormente, foram destacadas mais duas hipóteses para a pesquisa:
H0 - lidar com o problema do descarte do lixo não afeta a Consciência Ambiental, a
Atitude e a Intenção de Uso da Sacola Plástica Não Reciclável” e “H1: lidar com o
problema do descarte do lixo afeta a Consciência Ambiental, a Atitude e a Intenção
de Uso da Sacola Plástica Não Reciclável”.
Em seguida foram analisados os dados coletados na pesquisa descritiva
conclusiva, tendo em vista responder aos objetivos específicos propostos na
presente dissertação.
Referente ao objetivo específico 1, as evidências empíricas obtidas
constatam que o nível de consciência ambiental de um indivíduo tem influência em
sua atitude comportamental em relação a não utilização da sacola plástica não
recicláveis. Ou seja, lidar com o descarte do lixo influencia a consciência ambiental
do indivíduo.
Em se tratando do objetivo específico 2, verifica-se uma importante
constatação: os construtos Consciência Ambiental, Atitude e Intenção de Uso, entre
os professores e alunos, da amostra pesquisada são semelhantes.
Neste caso, variáveis como: formação acadêmica, nível de informações
do primeiro grupo (professores) e o fato de serem formadores de opinião, não
influenciou a conscientização ambiental e as atitudes em relação à intenção de uso
das sacolas plásticas não recicláveis.
Este fato é relevante, uma vez que os mesmos deveriam ser
influenciadores positivos dos alunos em relação a uma maior conscientização
ambiental para preservação ambiental.
Relativo ao objetivo específico 3, a pesquisa tratou da comparação entre
os alunos de Belo Horizonte e Sete Lagoas, para os construtos Consciência
Ambiental, Atitude e Intenção de Uso. Para tanto, há uma contradição a respeito da
comparação dos resultados da pesquisa: percebe-se que Consciência Ambiental em
Sete Lagoas é maior que em Belo Horizonte.
Uma informação importante a ser levada em consideração nesta análise é
que não há proibição de uso da sacola plástica não reciclável nos estabelecimentos
comerciais em Sete Lagoas, ou seja, a cidade ainda é um ambiente permissivo para
o uso este produto.
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Contudo, sobre este resultado, é preciso ser parcimonioso, visto que pode
haver a conscientização ambiental da população em Sete Lagoas, afinal não há
restrições ao uso de tal produto, os consumidores têm maior facilidade no descarte
do lixo com o uso das sacolas plásticas não recicláveis e podem utilizar o mesmo
sempre que necessário ou desejado. Portanto, há que se continuar investigando os
motivos destes resultados.
Em se tratando do objetivo específico 4, a análise fatorial confirmatória
revelou que o nível de Consciência Ambiental de um indivíduo tem influência em sua
Atitude, mas não influencia sua Intenção de Uso da Sacola Plástica Não Reciclável.
Já o construto Atitude tem relação com a Consciência Ambiental do indivíduo e
influencia a Intenção Comportamental de Não Utilização da Sacola Plástica Não
Reciclável.
Baseado nestes dados, de acordo com a modelagem de equações
estruturais, o modelo mais adequado para esta pesquisa é o Modelo 2, no qual
Consciência Ambiental influencia Atitude, ou seja C influencia A e Atitude influencia
Intenção de Uso, ou seja, A influencia I.
Nota-se ainda que o modelo 3 pode ser levado em consideração do
mesmo modo, pois de acordo com os dados quantitativos, esse também ficou
razoavelmente próximo. Neste modelo os construtos Consciência Ambiental e
Atitude se influenciam mutuamente e ambos influenciam a Intenção de Uso da
sacola plástica não reciclável.
Reforçando as considerações já feitas, nota-se que embora alunos e
professores da amostra tenham conhecimento dos problemas ambientais, ou seja,
são relativamente ambientalmente conscientes, os mesmos não têm sempre atitudes
e intenção voltadas a não utilização das sacolas plásticas não recicláveis, pois
existem outros fatores que influenciam a Atitude e Intenção de Uso que devem ser
investigados em uma nova pesquisa.
A partir do exposto, observa-se que a conscientização dos consumidores
aparece de forma contraditória. O consumidor é, ao mesmo tempo, ambientalmente
consciente, preocupado com medidas de preservação ambiental, mas não se sente
totalmente envolvido e nem tem a percepção necessária sobre suas atitudes e
intenção de uso das sacolas plásticas não recicláveis.
Por fim, conclui-se que os consumidores demonstram saber o que deve
ser feito e tem consciência ambiental, embora não tenham atitudes e intenção de
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uso diretamente proporcionais a esta conscientização. A queda observada nos
escores à medida que se evolui, da Consciência para a Atitude e Intenção, pode ser
um indicador de uma possível distância entre pensamento e ação.

5.2 Limitações do Estudo

A presente dissertação, assim como outros trabalhos científicos sobre
comportamento do consumidor, está também sujeita a algumas limitações
relacionadas, tanto ao método de pesquisa utilizado como aos objetivos da
pesquisa. Portanto, é importante destacar que existem lacunas neste estudo que
podem, no entanto, ser complementadas com pesquisas futuras na área.
Nos resultados alcançados percebe-se que os respondentes nem sempre
indicaram a situação real do comportamento ambientalmente consciente e há certa
distância entre o pensamento e a ação. Portanto, caberia a aplicação de outro
método de pesquisa para identificar os fatores que favorecem esta situação.
Há também uma limitação na amostra selecionada, visto que os
questionários foram aplicados a alunos de graduação tecnológica de uma única
faculdade em Belo Horizonte, sendo posteriormente comparados com professores
de Belo Horizonte e depois havendo outra comparação entre os alunos de Belo
Horizonte e os alunos de uma única faculdade em Sete Lagoas.
A ênfase dada à pesquisa foi orientada e guiada pela amostra
pesquisada, na forma como interpretam e atribuem significado às questões
ambientais através dos construtos: consciência ambiental, atitude e intenção de uso.
Pode ter havido um direcionamento das respostas para o lado do que é socialmente
aconselhável e aceitável e não em função daquilo que é a real prática de consumo
da amostra em questão.
Lipovetsky (2007) afirma que “quanto mais conscientes nos tornamos,
menos consumistas seremos” não há a pretensão de negar o consumo, mas o autor
se reporta à necessidade de haver o controle ou limitação do consumismo. É uma
tentativa de fazer com que cada indivíduo faça uma reflexão sobre o seu papel, do
comprador ao hiperconsumidor.
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5.3 Sugestões para Pesquisas Futuras

Os resultados da pesquisa são específicos aos métodos utilizados e as
conclusões são influenciadas por esta limitação. Portanto torna-se relevante
aprofundar sobre o comportamento do consumidor inserido na temática de
consciência ambiental, o que permitirá um avanço no conhecimento sobre o
comportamento ambientalmente consciente dos consumidores e a relação com suas
atitudes e intenção para a utilização das sacolas plásticas não recicláveis.
Da mesma forma, é uma alternativa para aprimorar a pesquisa, utilizar
amostras aleatórias, diversificadas e mais representativas da população de
consumidores. Assim, pode-se ampliar a aplicação das pesquisas em torno de
outras variáveis que também influenciam o comportamento humano ambientalmente
consciente.
Com o crescimento global dos problemas ambientais, faz-se necessário
incentivar estudos do comportamento ambientalmente consciente, buscando
identificar, primeiramente, as peculiaridades de cada região do país, a fim de
otimizar uma solução macro para os grandes problemas ambientais da atualidade, e
em segundo lugar, fatores que influenciam positiva ou negativamente o
comportamento ambientalmente consciente e como estes favorecem a degradação
do planeta.
A partir do exposto acima, e devido também à amostra utilizada como
limitação do estudo, propõe-se a utilização do mesmo roteiro de entrevistas,
aplicando-o a consumidores de outras faculdades em Belo Horizonte, assim como
em outras regiões do país para identificar os fatores que influenciam o
comportamento desses consumidores e as peculiaridades de cada região em
relação à preservação ambiental.
A aplicação em contextos diferentes seria válida no sentido de
estabelecer quais as vantagens valorizadas pelos consumidores em cada região em
relação à consciência ambiental, atitude e intenção de uso, bem como a relação
entre estes construtos. As conclusões permitiriam comparações nos diversos
contextos, que podem favorecer profissionais de diversas áreas, voltados ao estudo
do comportamento do consumidor e a gestão das empresas que se preocupam com
o consumidor verde.
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A comparação das prováveis diferenças de percepção relacionadas às
variáveis culturais e regionais seria outra sugestão para estudos futuros.
A realização de uma pesquisa que contemple grupos de consumidores
pertencentes a gerações diferentes é outra opção de estudo para aprofundamento
da análise da relação entre os construtos consciência ambiental, atitude e intenção
de uso da sacola plástica não reciclável, podendo ser exploradas outras conclusões
acerca da diferença entre a postura, expectativa e demandas dos consumidores de
faixas etárias diferentes.
Considerando que o comportamento de consumo relacionado ao meio
ambiente não é regido apenas por decisões racionais relacionadas a custos e
benefícios, mas reflete respostas simbólicas e emocionais (PEATTIE; PEATTIE,
2009), esta possibilidade abre novas perspectivas para pesquisas futuras e, assim,
sugere-se também a utilização de outros métodos de pesquisa para complementar o
estudo já realizado.

138

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AAKER, D.; KUMAR, V.; DAY, G. S. Marketing Research. John Wiley & Sons, Inc.7th
edition, USA, 2001.
AKATU – Instituto Akatu. Estilos Sustentáveis de Vida: Resultados de uma pesquisa
com jovens brasileiros - 2009. São Paulo: Instituto Akatu, 2009.
AKATU – Instituto Akatu. Consumidores Conscientes: O que pensam e como agem.
Pesquisa Análise Nacional, n. 5. São Paulo: Instituto Akatu, 2005.
AJZEN, I. From Intentions to Actions: a Theory of Planned Behavior. Cap. 2. In:
KUHL, J.; BECKMANN, J. (org.). Action Control: From Cognition to Behavior. Berlin:
Springer- Verlag, 1985.
AJZEN, I. Constructing a TpB Questionnaire: Conceptual and Methodological
Considerations.
Sep.
2002
(revised
January,
2006).
<http://people.umass.edu/aizen/tpb.html> Acesso em junho. 2011.
AJZEN, I.; FISHBEIN, M. Attitudes and the attitude-behavior relation: Reasoned and
automatic processes. In W. Stroebe & M. Hewstone (Eds.), European Review of
Social Psychology (1-33). John Wiley & Sons, 2000.
ALLPORT, Gordon W. Atitudes. In: MURCHINSON, C.A. (Ed.). A handbbook of
social psychology. Worcester, MA: Clark University Press, 1935.
ANANIAS, S. P. Crenças sobre Cursos Superiores de Tecnologia: um estudo de
caso baseado Teoria do Comportamento Planejado. UNIPEL, 2007.
ANDERSON Jr., W. T.; CUNNINGHAM, W. H. The socially conscious consumer.
Journal of Marketing, v. 36, p.23-31, 1972.
ANDRÉS, E. F.; SALINAS, E. M. El comportamiento del consumidor ecológico
explicado a través de una escala de actitudes. XIV Encuentro de profesores
universitario de marketing, 2002.
ASHLEY, P. A.; QUEIROZ, Adele. Ética e Responsabilidade Social nos negócios.
São Paulo: Saraiva, 2002.
AZEVÊDO, ALEXANDRE CABRAL; CUNHA, FERNANDO RAFAEL; QUINELATO
RAFAELA; MADUREIRA, DANILO MARQUES. Consciência ambiental e
comportamento do consumidor.XII SEMEAD – Seminários em Administração.
Setembro 2010.

139

ARMITAGE, C. J., CHRISTIAN, J. From attitudes to behaviour: basic and applied
research on the Theory of Planned Behaviour. Current Psychology: Developmental,
Learning, Personality, Social. Fall, vol. 22, n. 3, 2003.
BABBIE, E. Metodologia de pesquisa de survey. Belo Horizonte: UFMG, 1999.
BABBIE, E. Métodos de Pesquisas de Survey. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001.
BAGOZZI, R. P.; EDWARDS, J. R. A general approach for representing constructs in
organizational research. Organizational Research Methods, v. 1, n. 1, Jan. 1998.
BALDERJAHN, I. Personality variables and environmental attitudes as predictors of
ecologically responsible consumption patterns. Journal of Business Research, v.17, ,
1988.
BARBOSA, L.; CAMPBELL, C. O estudo do consumo nas ciências sociais
contemporâneas. In: Cultura, Consumo e Identidade. BARBOSA, L.; CAMPBELL, C.
(org). Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.
BAUDRILLARD, J. The Consumer Society: Myths and Structures. Londres: Sage,
1998.
BECK, C. G. Consumo Ambientalmente Consciente: os meus, os seus e os nossos
Interesses. UFPB, 2010.
BEDANTE, G. N. A Influência da consciência ambiental e das atitudes em relação ao
consumo sustentável na intenção de compra de produtos ecologicamente
embalados. UFRS, 2004.
BEDANTE, G. N.; SLONGO, L. A. O comportamento de consumo sustentável e suas
relações com a consciência ambiental e a intenção de compra de produtos
ecologicamente embalados. In: Anais I EMA. Porto Alegre: ANPAD, 2004.
BEM, Daryl J. Convicções, atitudes e assuntos humanos. São Paulo: EPU, 1973.
BERTOLINI, G. R. F; POSSAMAI, O.; BRANDALISE, L. T. A percepção dos
consumidores de produtos ecologicamente corretos: estudo de caso em pequena
empresa. Revista da Micro e Pequena Empresa, v. 3, n. 1, 2009.
BLACKWELL, R.; MINIARD, P.; ENGEL, J. Comportamento do Consumidor. São
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.
BROWN, L. R. Eco-Economia: Construindo uma Economia para a Terra. Salvador:
UMA, 2003.

140

BUSTOS, A. M. Estrategias conductuales antecedentes para el fortalecimento de La
separacion de residuos solidos reciclables en FES Zaragoza. Tesis de Maestria
UNAM, 1999.
CALZADA, M. Quem é o consumidor orgânico. In: INTERNATIONAL FEDERATION
OF ORGANIC AGRICULTURE MOVEMENTS, IFOAM, Mar del Plata, 1998.
CAMPBELL, C. Eu compro. Logo, sei que existo: as bases metafísicas do consumo
moderno. In Barbosa, Lívia & Campbell, Colin (org). Rio de Janeiro: Editora FGV,
2006.
COHEN, P.; COHEN, J.; TERESI, J.; MARCHI, M.; VELEZ, C. N. Problems in the
measurement of latent variables in structural equations causal models. Applied
Psychological Measurement, 1990.
COHEN, C. Padrões de consumo e energia: efeitos sobre o meio ambiente e o
desenvolvimento. In: MAY, P. H.; LUSTOSA, M. C.; VINHA, V. (org.) Economia do
meio ambiente: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
COLLIS, Jill; RUSSEY, Roger. Pesquisa em Administração: um guia prático para
alunos de graduação e pós graduação. 2ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2005.
CONSTANZA, R. (ed.) Ecological Economics: the science and management of
sustainability. New York: Columbia University Press, 1991.
COOPER, R.The Design Experience – The Role of Design and Designers in the 21
Century.Cornwall, Ashgate Publishing, 2002.
CORRAL-VERDUGO, V. La definicion del comportamiento proambiental. In: La
Psicología Social en México, v. 8, 2000.
CORRAL-VERDUGO, V.; PINHEIRO, J. Q. Condições para o estudo do
comportamento pró-ambiental. Cadernos de Psicologia, v. 4, n. 1, 1999.
COSTA, J.F. O vestígio e a aura: corpo e consumismo na moral do espetáculo. Rio
de Janeiro: Garamond, 2004.
CRESPO, Samyra (coord.) O que o brasileiro pensa do meio ambiente e do
desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Iser/ Ministério do Meio Ambiente,
2002.
CRONBACH, L. Fundamentos da Testagem Psicológica. 5ª edição Porto Alegre:
Artes Médicas, 1996.
CUPERSCHMID, N. R. M.; TAVARES, M. C. Atitudes em relação ao meio ambiente
e sua influência no processo de compra de alimentos. In: Anais do XV Encontro da

141

Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração,
Campinas: ANPAD, 2001.
DARNTON, A.; ELSTER-JONES, J. LUCAS, K. BROOKS, M. Promoting
proenvironmental behaviour: existing evidence to inform better policy making. The
Centre for sustainable development, University of Westminster, London, 2006.
DENZIN, N. K. The seventh moment: Qualitative inquiry and the practices of a more
radical consumer research. Journal of Consumer Research, v. 28, n. 2, set. 2001.
DIAS, Reinaldo. Marketing Ambiental: ética, responsabilidade
competitividade nos negócios. São Paulo: Atlas, 2007.

social

e

DIAS, S. L.F.G. Consumo e Meio Ambiente: uma modelagem do comportamento
para reciclagem a partir das teorias cognitivos comportamentais. FGV-EASP, 2009.
DIAS, Silmara Francelino Gonçalves; MOURA, Carla. Consumo Sustentável: Muito
Além do Consumo Verde. XXXI Encontro da AMPAD. Rio de Janeiro, Setembro
2007.
DIAS, M. R. AIDS, comunicação persuasiva e prevenção: uma aplicação da teoria da
ação racional. Tese de Doutorado em Psicologia Social na Universidade de Brasília.
Brasília: 1995.
DIETZ, T.; KALOF, L.; STERN, P. C. Gender, values, and environmentalism. Social
Science Quarterly, v. 83, n. 1, 2002.
DINATO, M. R. O meio-ambiente e o setor petroquímico do Rio Grande do Sul: um
estudo exploratório. Porto Alegre. Dissertação de Mestrado, Programa de PósGraduação em Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1999.
D´OLIVEIRA, Maria M. H. Ciência e pesquisa em psicologia. São Paulo: E.P.U.,
1984.
DOUGLAS, N.; ISHERWOOD, B. O Mundo dos Bens: Para uma Antropologia do
Consumo. Rio de Janeiro: UFRJ, 2004.
D’SOUZA, C.; TAGHIAN, M.; LAMB, P. An empirical study on the influence of
environmental labels on consumers. Corporate Communications, v. 11, n. 2, 2006.
D’SOUZA, C.; TAGHIAN, M.; LAMB, P.; PERETIATKOS, R. Green products and
corporate strategy: An empirical investigation. Society and Business Review, v. 1, n.
2, 2006.
DUNLAP, R. E.; VAN LIERE, K. D. The “new environmental paradigm”. Journal of
Environmental Education, v. 9, 1978.

142

ELKINGTON, J.; HAILES J. The green consumer guide. London: Victor-Gollanz;
1988.
ENGEL, J. F.; BLACKWELL, R. D.; MINIARD, P. W. Comportamento do
Consumidor. Rio de Janeiro: LTC, 2000.
EVRARD, Y.; PRAS, B.; ROUX, E. Market: Études et recherches en marketing –
Fondements methodes. Édition Nathan, 1993.
FARIAS, S. SANTOS, R. Modelagem de equações estruturais e satisfação do
consumidor: uma investigação teórica e prática. Anais do 23º Encontro da ANPAD.
23 Rio de Janeiro: ANPAD p.15, 1999.
FISHBEIN, M.; AJZEN, I. Belief, attitude, intention and behavior: an introduction to
theory and research. Mass Reading, MA: Addison Wesley, 1975.
FEATHERSTONE, M. Cultura de Consumo e Pós-modernismo. São Paulo: Studio
Nobel, 1995.
FOLLOWS, S. B.; JOBBER, D. Envirommentally responsible purchase behavior: a
test of consumer behavior. European Journal of Marketing, v. 34, n. 5/6, 2000.
FONTENELLE, I. A. Os primórdios da cultura de consumo. Fundação Getúlio Vargas
(EAESP9 FGV). Curso Cultura de Consumo e Publicidade, aula 3 [Notas de aula].
São Paulo, agosto de 2006.
FONTENELLE, I. Os paradoxos do consumo. Revista de Administração de
Empresas – RAE, v.48, n.3, p.1049105, [Resenha], 2008.
FRANCOIS-LECOMPTE; A.; ROBERTS, J. A. Developing a mesure of socially
responsible consumption. Marketing Management Journal, Fall, 2006.
FURTADO, C. O Capitalismo Global. São Paulo: Paz e Terra, 1998.
GELLER, E. Scott. Applied behavior analysis and social marketing: an integration for
environmental preservation. In: FOXALL, Gordon R. (Edit.). Consumer behavior
analysis: critical perspectives on business and management. London: Routledge,
2001.
GIGLIO, E. M. O comportamento do consumidor. 2.ed. São Paulo: Pioneira Thomson
Learning, 2002.
GILL, J.D.; CROSBY, L. A.; TAYLOR, J. R. Ecological concern, attitudes, and social
norms in voting behavior. Public Opinion Quarterly, v. 50, 1986.
GORZ, A. O imaterial. São Paulo: Annablume, 2005.

143

HAIR JR., J. F. et al. Multivariate data analysis with readings. 4. ed. Englewood
Cliffs, NJ : Prentice-Hall, 1995.
HAIR JR., J. F. et al. Multivariate data analysis. 5. ed. Englewood Cliffs, NJ :
Prentice-Hall, 1998.
HAIR JR, J.F. et al. Análise muitivariada de dados. Porto Alegre: Bookman, 5.ed,
2005.
HALKIER, B. Consequences of the politicization of consumption: the example of
environmentally friendly consumption practices. Journal of Environmental Policy and
Planning, n.1, 1999.
HARRISON, R.; NEWHOLM, T.; SHAW, D. (ed.). The Ethical Consumer. London:
Sage Publications, 2005.
HARTMANN, P.; IBÁÑEZ, V. A. Green value added. Marketing Intelligence &
Planning, v. 24, n. 7, 2006.
HEISKANEN, E, KASANEN, P.; TIMONEN, P. Consumer participation in sustainable
technology development. International Journal of Consumer Studies, v. 29, n. 2,
March, 2005.
HERNANDEZ, B.; HIDALGO, M. C. Actitudes y creencias hacia el medio ambiente.
In: Aragones, J.I.; Amerigo, M. (Orgs.), Psicología ambiental. Madri: Piramide, 1998.
HILL, R. P. Consumer culture and the culture of poverty: Implications for marketing
theory and practice. Marketing Theory, v. 2, n. 3, set. 2002.
HOLLIDAY, Jr. C. O.; SCHMIDHEINY, S.; WATTS, P. Cumprindo o Prometido:
Casos de Sucesso de Desenvolvimento Sustentável. Rio de Janeiro: Campus, 2002.
INGLEHART, R. Public support for environmental protections: objective problems
and subjective values in 43 societies. PS: Political Science and Politics, v. 15, 1995.
IRVINE,S. Against green consumerism. (extract from“Beyond green consumerism”)
IN: Dobson, A. (ed.) The green reader.London: Andre Deustsch, 1991.
JACKSON, T. Motivating Sustainable Consumption: a review of evidence on
consumer behaviour and behavioural change. Centre for Environmental Strategy,
University of Surrey (UK) [Report to the Sustainable Development Research
Network], January 2005.
JOBBER, David. Selling and Sales Management Instructor’s Manual. Pearson
Education Limited, 2000.

144

JÖRESKOG, K. G.; SÖRBON, D. Recent developments i n structural equation
modeling. Journal of Marketing Research, v.19, 1982.
KALAFATIS, S. P.; POLLARD, M.; EAST, R.; TSOGAS, M. H. Green marketing and
Ajzen's theory of planned behaviour: a cross-market examination. Journal of
Consumer Marketing, v.16, n.5, 1999.
KAISER, F. G.; WÖLFING, S.; FUHRER, U. Environmental attitude and ecological
behavior. Journal of Environmental Psychology, v.19, 1999.
KASSARJIAN, H. H. Incorporating Ecology into marketing strategy: the case of air
pollution. Journal of Marketing, v.35, 1971.
KEESLING, Garland; KAYNAMA, Shohreh A. An exploratory investigation of the
ecologically conscious consumer´s efforts to control water contamination: lawn care
and the use of nitrogen fertilizers and pesticides. Journal of Marketing Theory and
Practice. Armonk, v. 11, n. 1, winter 2003.
KILBOURNE, W. E. Facing the challenge of sustainability in a changing world: An
introduction to the special issue. Journal of Macromarketing, v. 30, n. 2, 2010.
KILBOURNE, W. E.; POLONSKY, M. J. Environmental attitudes and their relation to
the Dominant Social Paradigm among university students in New Zealand and
Australia. Australasian Marketing Journal, v. 13, n. 2, 2005.
KILBOURNE, W., MCDONAGH, P. AND PROTHERO, A. Sustainable consumption
and the quality of life: a macromarketing challenge to the dominant social paradigm,
Journal of Macromarketing (Spring), 1997
KINNEAR, T. C.; TAYLOR, J. R; AHMED, S. A. Ecologically concerned consumers:
who are they? Journal of Marketing, v.38, 1974.
KLEM, L. Path analysis. In: GRIMM, L. G.; YARNOLD, P. R. Reading and
understanding multivariate statistics. Washington, DC : American Psychological
Association, 1995
KOLLMUSS, A.; AGYEMAN, J. Mind the gap: why do people act environmentally and
what are the barriesrs to pro-environmental behavior? Environmental Education
Research, v. 8, n. 3, 2002.
KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 9. ed. CAIRO, Arlete
Simile Sabrina (trad). Sao Paulo: Prentice Hall, 2003.
KOTLER, P.; KELLER, K. L. Administração de marketing. 12. ed. São Paulo:
Prentice Hall, 2006.

145

LACERDA, T. S. Teorias da Ação e o Comportamento do Consumidor: alternativas e
contribuições aos modelos de Fishbein e Ajzen. In: ENCONTRO ANUAL DA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ADMINISTRAÇÃO. 31 Anais do XXXI ENANPAD. Rio de Janeiro: ANPAD, 2007,
CD-ROM.
_____. Teorias da Ação e o Comportamento Passado: um estudo do consumidor no
comércio eletrônico. In: ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO. 31 Anais do XXXI
ENANPAD. Rio de Janeiro: ANPAD, 2007, CD-ROM.
LACERDA, T. S; VEIGA, R. T. Utilizando o histórico do consumidor na previsão de
vendas: um estudo teórico-empírico no comércio eletrônico In: ENCONTRO ANUAL
DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ADMINISTRAÇÃO. 31 Anais do XXXI ENANPAD. Rio de Janeiro: ANPAD, 2007,
CD-ROM.
LAGES, N.; VARGAS NETO, A. Mensurando a consciência ecológica do
consumidor: um estudo realizado na cidade de Porto Alegre. In: Anais XXVI
EnANPAD. Salvador: ANPAD, 2002.
LAROUSSE. Pequeno Dicionário Enciclopédico Koogan Larousse. Rio de Janeiro:
Editora Larousse do Brasil, 2004.
LAYRARGUES, P. P. A Cortina de Fumaça: o Discurso Empresarial Verde e a
Ideologia da Poluição. São Paulo: Annablume, 1998.
LEIS, H. R. Modernidade insustentável: as críticas do ambientalismo à sociedade
contemporânea. Petrópolis: Vozes, 1999.
______. Sistemas de gerenciamento ambiental, tecnologia limpa e consumidor
verde: a Delicada relação empresa–meio ambiente no ecocapitalismo. RAE –
Revista de Administração de Empresas, EAESP–FGV, São Paulo, v. 40, n. 2, 2000.
LIPOVETSKY,G. Os tempos hiper-modernos. São Paulo: Bacarolla, 2004.
LIPOVETSKY, G. A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
MACCALLUM, R. C.; AUSTIN, J. T. Applications of structural equation modeling in
psychological research. Annual Review of Psychology. v. 51, 2000.
MALHOTRA, N. K. Pesquisa de Marketing – Uma Orientação Aplicada. Bookman, 3ª
Edição, 2001.

146

MALONEY, M. P.; WARD, M. P.; BRAUCHT, G. N. Psychology in action: a revised
scale for the measurement of ecological attitudes and knowledge. American
Psychologist, 1975.
MARCOVITCH, Jacques. Para mudar o futuro: mudanças climáticas, políticas
publicas e estratégias empresariais. São Paulo. Editora da Universidade de São
Paulo: Editora Saraiva, 2006.
MARTÍNEZ-SOTO, J. Comportamiento proambiental. Una aproximación al estudio
Del desarrollo sustentable con énfasis en el comportamiento persona-ambiente.
Revista THEOMAI: Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo. n. especial,
invierno, 2004.
MARUYAMA, G. M. Basics of structural equation modeling. London : Sage
Publications, 1998.
MATTAR, F.N. Pesquisa de marketing. Sao Paulo, Atlas, 2001.
MATOS, C.; ITUASSU, C. Comportamento do consumidor de produtos piratas: os
fatores influenciadores das Atitudes e das Intenções de Compra. In: ENCONTRO
ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM ADMINISTRAÇÃO. 29 Anais do XXIX ENANPAD. Brasília: ANPAD, 2005, CDROM.
MEADOWS, D. H.; MEADOWS, D. N.; RANDERS, J.; BEHRENS, W. W. Limites do
Crescimento. 2. edição. São Paulo: Editora Perspectiva, 1978.
MENESES, G. D.; PALACIO, A. B. El proceso de adopcion de la conducta de
reciclado: modelos explicativos y variables moderadoras. Cuadernos de Economía y
Dirección de la Empresa. n. 28, 2006.
MILFONT, T. L. Psychology of environmental attitudes: A cross-cultural study of their
content and structure. (Tese de Doutorado). University of Auckland, Auckland, New
Zealand, 2007. < http://www.milfont.com/pubs_br.php >. Acesso em Julho. 2011.
MILFONT, T. L.; DUCKITT, J. The structure of environmental attitudes: A first- and
second-order confirmatory factor analysis. Journal of Environmental Psychology, n.
24, 2004.
MILFONT, T. L.; DUCKITT, J.; CAMERON, L. D. A cross-cultural study of
environmental motive concerns and their implications for proenvironmental behavior.
Environment and Behavior, v. 38, n. 6, 2006.
MILLER, Kenneth E.; GINTER, James L. An investigation of situational variation in
brand choice behavior and attitude. Journal of Marketing Research. Chicago, v. 16,
n. 1, 1979.

147

MOSCOVICI, S. Homens Domésticos, Homens Selvagens. Lisboa: Livraria Bertrand,
1976.
MOSCOVICI, S. Natureza: para pensar a ecologia. Rio de Janeiro: Mauad X,
Instituto Gaia, 2007.
MOWEN, J.; MINOR, M. Comportamento do Consumidor. São Paulo: Pearson,
2003.
MOWEN, J. C. MINOR, M. Consumer Behavior. 5a.ed. Upper Saddle River: Prentice
Hall, 1998.
MURPHY, P. E.; KANGUN, N.; LOCANDER, W. B. Environmentally concerned
consumer-racial variations. Journal of Marketing, October 1978.
NAVES, F. L. et al. Introdução ao estudo de Gestão e Manejo Ambiental. Lavras:
UFLA/FAEPE, 2001.
NELSON, P. Dez dicas para reportagens sobre o meio ambiente. Brasilia: Fundo
Mundial para a Natureza, Word Wilde Foundation, Centro de Jornalistas
Estrangeiros, 1994.
NEWCOMB, T. M.; TURNER, R, H.; CONVERSE, P. E. Social psychology: the study
of human interaction. New York: Holt Rinehart and Winston, 1965 apud SHERIFF,
C.; SHERIFF, M.; NEGERGALL, R. Attitude and attitude change. Philadelphia:
Saunders, Co., 1965 apud RODRIGUES, Aroldo. Psicologia social. 10. ed.
Petrópolis: Vozes, 1983.
OLIVEIRA, B.; GOUVEA, M.; GUAGLIARDI, J. A influencia da responsabilidade
Social nas decisoes de compra de produtos de conveniencia. In: Anais Curitiba, PR:
Ampad, 2004.
OSKAMP, S. A sustainable future for humanity? How can psychology help?
American Psychologist, v. 55, 2000.
OTTMAN, J. A. Marketing Verde. São Paulo: Markon Books, 1993.
______. Marketing Verde: Desafios e Oportunidades para a Nova Era do Marketing.
São Paulo: Makron Books, 1994.
PAAVOLA, J. Towards Sustainable Consumption: Economics and Ethical Concerns
for the Environment in Consumer Choices. Review of Social Economy, v.LIX,n.2,
JUNE 2001.
PEATTIE, K.; CHARTER, M. Marketing Verde. In: BAKER, M. (ed.) Administração de
Marketing. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

148

PEATTIE, K; CRANE, A. Green marketing: Legend, myth, farce or prophesy?
Qualitative Market Research: An International Journal, v. 8, n. 4, 2005.
PEATTIE, K.; PEATTIE, S. Social Marketing: A pathway to consumption reduction?
Journal of Business Research, v. 62, n. 2, 2009.
PENGUE, W. La apropriación y el saqueo de la natureza: conflictos ecológicos
distributivos en la Argentina del bicentenario. Buenos Aires: Lugar Editorial, 2008.
POLANYI, K. A Grande Transformação: As Origens da nossa Época. Tradução de:
The Great Transformation. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000.
PORTILHO, F. Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania. São Paulo: Cortez,
2005.
REIS, R. F. Análise da Intenção Comportamental de Alunos Universitários para
Doação de Recursos Financeiros às Instituições Filantrópicas. UNIPEL, 2007.
RIBEIRO, M. J. X.; CARVALHO, A. B. G. C.; OLIVEIRA, A. C. B. O estudo do
comportamento pró-ambiental em uma perspectiva behaviorista. Revista Ciência
Humana: Taubaté, jul./dez, v. 10, n. 2, 2004.
RICHARDSON, R. J.; WANDERLEY, J. C. V. Medição de atitudes nas ciências da
conduta. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 1985.
RIFKIN, J. O fim dos empregos. São Paulo: Makron Books, 1995
_______ A era do Acesso: a transição de mercados convencionais para networks e
o nascimento de uma nova economia. São Paulo: Makron Books, 2001.
ROBERTS, J.A. Will the real socially responsible consumer please step forward?
Business Horizons, v. 39, 1996.
______. Green consumers in the 1990’s: profile and implications for advertising.
Journal of Business Research, v. 36, 1996.
ROBERTS, J. A.; BACON, D. R. Exploring the subtle relationship between
environmental concern and ecologically conscious consumer behavior. Journal of
Business Research, v. 40, n. 1, 1997.
RODRIGUES, Aroldo. Psicologia social. 10. ed. Petrópolis: Vozes, 1983.
RODRIGUES, A. Psicologia Social. Petrópolis: Editora Vozes, 6.ª Edição, 1977.
ROKEACH, M. Crenças, atitudes e valores. Rio de Janeiro: Interciência, 1981.

149

ROUSSEL, P.; DURRIEU, F.; CAMPOY, E.; EL AKREMI, A. Méthodes d’equations
structurelles : recherche et applications en gestion. Paris, Economica, 2002.
SCHERHORN, G. Cultures of Consumption – Sustainability Reinvented, Lecture give
in the Public Lecture Series “Cultures of Consumption,” organized by Birkbeck
College, Universityof London,at the Royal Society, 2004.
SCHIFFMAN, L. G.; KANUK, L. L. Comportamento do Consumidor. Rio de Janeiro:
Editora LTC, 2000.
SCHLEGELMILCH, B. B.; BOHLEN, G. M.; DIAMANTOPOULOS, A. The link
between green purchasing decisions and measures of environmental consciousness.
European Journal of Marketing, v. 30, n. 5, 1996.
SCHULTZ, P. W. Empathizing with nature: The effects of perspective taking on
concern for environmental issues. Journal of Social Issues, v. 56, 2000.
_______. The structure of environmental concern: Concern for self, other people,
and the biosphere. Journal of Environmental Psychology, v. 21, 2001.
_______. Environmental attitudes and behaviors across cultures. In: W. J. Lonner, D.
L. Dinnel, S. A. Hayes, & D. N. Sattler (Eds.), Online Readings in Psychology and
Culture, v. 8, cap. 4, 2002. Disponível em: <http://www.wwu.edu/culture>. Acesso em
julho 2011.
SELLTIZ, Claire; JAHODA, Marie; DEUTSCH, Morton; COOK, Stuart W. Métodos de
pesquisa nas relações sociais. São Paulo: E.P.U., 1974.
SERRALVO, F. O papel das atitudes na formação da lealdade a marcas. In: Anais
do II Encontro de Marketing da Associação Nacional dos Programas de Pósgraduação em Administração (ENANPAD 2003). Atibaia: Associação Nacional dos
Programas de Pósgraduação em Administração (ANPAD), 2003, CD-ROM.
_____. O papel das atitudes na formação da lealdade a marcas. In: II Encontro de
Marketing da ANPAD, Rio de Janeiro, 2006, CD-ROOM.
SHERIF, Muzafer; HOVLAND, Carl I. Social judgement: assimilation and contrast
effects in communication and attitude change. New Haven: Yale University Press,
1961.
SHERIF, C.; SHERIF, M.; NEGERGALL, R. Attitude and attitude change.
Philadelphia: Saunders, Co., 1965 apud RODRIGUES, Aroldo. Psicologia social. 10.
ed. Petrópolis: Vozes, 1983.
SHETH, J. N., MITTAL, B, NEWMAN, B. I. Comportamento do Cliente: indo além do
comportamento do consumidor. São Paulo: Atlas, 2001.

150

SHRUM, L. J.; MCCARTY, J. A.; LOWREY, T. M. Buyer characteristics of the green
consumer and their implication for advertising strategy. Journal of Advertising, v. 24,
n. 2, 1995.
SHOVE, E.; WARDE, A. Noticing inconspicuous consumption, Paper presented at
the ESF TERM Programme workshop on Consumption, Everyday Life and
Sustainability, at Lancaster University, April, 1998.
SILVA FILHO, J. C. L. Medindo uma nova percepção do meio ambiente: a escala do
“Novo Paradigma Ecológico”. Revista Educação Ambiental em Ação, n. 21, 2007.
<http://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=505&class=21>Acesso
em
junho.
2011.
SIMOES, S. Description and explanation of the greening of the world: a
methodological and theoretical challenge for survey methodology (as illustrated by
research in Brazil and Mexico). In: DUNN, W. N. HISSCHEMOLLER, M. HOPPE, R.
RAVETZ, J. (ed.) Policy Studies, Annual Review [Special issue], 2001.
SMEESTERS, D., WARLOP, L.; VANDEN, P.; ABEELE, P. The state-of-the art on
domestic recycling research. OSTC Research Report. OSTC: Brussels, 1998.
SOLOMON, E. A. Social Psychology. Prentice-Hall, 1952. Universidade de
Minnesota.
SOLOMON, M. R. O Comportamento do Consumidor: Comprando, Possuindo e
Sendo. 5ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2002.
SOLÉR, C. Ecologically friendly buying – Theoretical implications of a
phenomenological perspective. Scandinavian Journal of Management. v. 12 n. 3,
1996.
SOUZA, RÔNEI ROCHA BARRETO. Intenção de escolha de ensino superior privado
à luz da Teoria do Comportamento Planejado. Universidade Federal da Paraíba.
João Pessoa – 2009.
STATT, D. A. Psychology: making sense, Volume 1. Harper & Row, 1977.
STATT, David A. Understanding the consumer: a psychological approach. New York:
Palgrave, 1997.
STATT, David A. The concise dictionary of psychology. London: Rotledge, 1990
apud ______. Understanding the consumer: a psychological approach. New York:
Palgrave, 1997.

151

STERN P. C. Toward a coherent theory of environmentally significant behavior.
Journal of Social Issues, v. 56, n. 3, 2000.
STERN, P. C.; DIETZ, T. The value basis of environmental concern. Journal of Social
Issues, v. 50, n. 3, 1994.
STERN, P. C.; DIETZ, T.; GUAGNANO, G.A. The new ecological paradigm in socialpsychological context. Environment and Behavior, v. 27, n. 6, 1995.
STERN, P. C.; DIETZ, T.; KALOF, L. Value orientations, gender, and environmental
concern. Environment and Behavior, v. 25, 1993.
STRAUGHAN, R. D.; ROBERTS, J. A. Environmental segmentation alternatives: A
look at green consumer behavior in the new millennium. Journal of Consumer
Marketing, v. 16, n. 6, 1999.
SOUZA, R. R. B. Intenção de escolha de ensino superior privado à luz da Teoria do
Comportamento Planejado. UFPB, 2009.
STEWART, David W. The Application and Misapplication of Factor Analysis in
Marketing Research. Journal of Marketing Research, Chicago, v. 18, 1981.
THOMPSON, S. C. G.; BARTON, M. A. Ecocentric and anthropocentric attitudes
toward the environment. Journal of Environmental Psychology, v. 14, 1994.
TRIANDIS, H.C. Attitude and attitude change. Wiley, Universidade da California,
1971.
TRIANDIS, H. Interpersonal Behaviour. Monterey, CA: Brooks/Cole, 1977.
TRIANDIS, H. Values, Attitudes and Interpersonal Behavior. In: HOWE (ed.),
Nebraska Symposium on Motivation: Beliefs, Attitudes and Values, 1979 Lincoln:
University of Nebraska Press, 1980.
UUSITALO, L. Consumer as citizens: three approaches to collective consumer
problems. In: GRUNERT, K. G.; THORGENSEN, J. Consumers, Policy and
Environment: a tribute to Folke Olander. New York: Springer, 2005.
VALETTE-FLORENCE, P. Spécifités et apports des méthodes d’analyse multivariée
de la deuxième génération. Recherche et Applications en Marketing, v. 4, 1988.
VALETTE-FLORENCE, P. Dix annéesde modèles d’équation structurelles : un état
de l’art. ESA Grenoble, Cahier de recherche : CERAG, 1993.
VAREY, R. J. Marketing means and ends for a sustainable society: a welfare agenda
for transformative change. Journal of Macromarketing, v. 30, n. 2, 2010.

152

VEBLEN,T.The theory of the leisure class. New York: Modern Libraty,1934.
VILLELA, J.N. Mudança Comportamental do Consumidor a partir das Sacolas
Plásticas: Iniciativa em Prol da Sustentabilidade em Comunidade Cristã. UFF, 2010.
WEAVER, P; JANSEN, L. Sustainable Technology Development, London, Greenleaf
Publishing, 2000.
WEBSTER Jr., F. E. Determining the characteristics of the socially conscious
consumer. Journal of Consumer Research, v. 2, December 1975.
YAM-TANG, Esther P. Y.; CHAN, Ricky Y. K. Purchasing behavior and perceptios of
environmental harmful products. Marketing Intelligence & Planning. Bradford, v. 16,
n. 6, 1998.
ZELENZY, L.; CHUA, P.; ALDRICH, C. Elaborating in gender differences in
environmentalism. Journal of Social Issues, v. 56, n. 3, 2000.

153

ANEXOS

ANEXO A

Prezado Estudante,
O objetivo dessa pesquisa é analisar o comportamento ambientalmente consciente dos estudantes universitários
quanto ao uso das sacolas plásticas nos supermercados. As respostas fornecerão a base para um aprofundamento
dos estudos nesta área e serão consideradas somente para fins acadêmicos. Agradecemos sua participação.
Você cuida do descarte do lixo da sua casa?
( ) sempre

( ) às vezes

( ) nunca

Assinale com (X) a pontuação correspondente a sua atribuição segundo os critérios:
( 1 ) Discordo totalmente ( 2 ) Discordo em Parte

( 3 ) Indiferente

( 4 ) Concordo em parte ( 5 ) Concordo Totalmente
CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

1 – Eu me considero um consumidor
ambientalmente consciente.
2 – Eu estou preocupado com as
consequências que os problemas
ambientais possam trazer a sociedade.
3 – A degradação ambiental está
relacionada aos hábitos de consumo
atuais.
4 – O que ocasiona um grande índice de
problemas ambientais é a incapacidade
da natureza de suportar os hábitos de
consumo.
5 – O uso exagerado e descarte
inadequado de sacolas plásticas podem
acarretar sérios problemas ambientais.
6 – Eu optaria por um supermercado que
não
utilizasse
sacolas
plásticas
tradicionais por razões ambientais.
7 – Eu optaria por um supermercado que
disponibilizasse aos clientes sacolas
plásticas tradicionais para transporte das
compras.

Discordo
Totalmente

Discordo
em Parte

1

2

Indiferente
3

Concordo
em Parte

Concordo
Totalmente

4

5
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8 – Eu continuo utilizando as sacolas
plásticas para acondicionar o lixo e acho
um procedimento correto.
9 – A não utilização das sacolas plásticas
tradicionais no supermercado contribui
para a preservação do meio ambiente.
10 – Os meus hábitos comportamentais
não fazem diferença para a preservação
do meio ambiente porque as pessoas não
têm nenhuma responsabilidade quanto
aos problemas ambientais do planeta.
11 – O comportamento de cada
consumidor pode ter efeito positivo na
sociedade pela opção da não utilização
de sacolas plásticas comuns nos
supermercados.

ATITUDES EM RELAÇÃO AO CONSUMO SUSTENTÁVEL

1 – Não utilizarei as sacolas plásticas
tradicionais para compra mesmo que
estejam disponíveis no supermercado.
2 – Eu sempre faço um esforço para
reduzir o consumo de sacolas plásticas
tradicionais, tanto para transporte de
produtos como para descarte do lixo.
3 – Estou disposto a pagar pelas sacolas
biodegradáveis ou reutilizáveis nos
supermercados, pois não agridem o
meio ambiente.
4 – Eu utilizaria uma embalagem menos
atrativa se eu soubesse que todo o
plástico desnecessário nesta embalagem
tivesse sido eliminado.
5 - É importante que o supermercado
que eu vá fazer compras tenha
programas de preservação do meio
ambiente.
6 – A não utilização das sacolas
plásticas comuns é uma obrigação de
todo consumidor.

Discordo
Totalmente

Discordo
em Parte

1

2

Indiferente
3

Concordo
em Parte

Concordo
Totalmente

4

5
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7 – Com relação a não utilização das
sacolas plásticas tradicionais nos
supermercados procuro seguir a opinião
da minha família ou amigos.

8 – A não utilização de sacolas plásticas
nos supermercados é uma atitude
ecologicamente correta.

9 – A não utilização de sacolas plásticas
comuns nos supermercados faz com que
você sinta que contribuiu com algo
importante para a preservação do
planeta.

10 – É muito simples deixar de utilizar
as sacolas plásticas tradicionais nos
supermercados.

11 – Tenho outras preocupações mais
importantes que a não utilização de
sacolas plásticas para a preservação
ambiental.
12 – Acredito que compensa o esforço
da não utilização das sacolas plásticas
tradicionais para preservação do meio
ambiente.
INTENÇÃO DE USO DAS SACOLAS PLÁSTICAS TRADICIONAIS
Discordo
Totalmente

Discordo
em Parte

Indiferente

Concordo
em Parte

1

2

3

4

Concordo
Totalmente
5

1 – Eu voltaria a utilizar as sacolas
plásticas tradicionais se continuassem
disponíveis nos supermercados, sem
custo adicional.
2 – Dados os impactos ambientais eu
seria contra se as autoridades
competentes permitissem o retorno das
sacolas plásticas tradicionais aos
supermercados.
3 – Eu dispensaria o uso das sacolas
plásticas tradicionais em detrimento de
outra forma de transporte para as
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compras no supermercado.
4 – Eu não voltaria a utilizar as sacolas
plásticas tradicionais, pois conheço os
danos ambientais por elas causados.
5 – O fator que mais influencia a
utilização
das
sacolas
plásticas
tradicionais é a força do hábito dos
consumidores,
que
já
estão
condicionados ao uso deste produto.
6 – Eu estaria disposto a pagar pelas
sacolas nos supermercados desde que
sua composição estivesse livre de
elementos químicos que prejudicam o
meio ambiente.
7 – Eu deixaria de utilizar as sacolas
plásticas tradicionais nos supermercados
porque a preocupação ambiental
interfere no meu comportamento.
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ANEXO B

Modelo 1. Assumindo a não existência de covariância entre os construtos Consciência
Ambiental e Atitude
Estimates (Group number 1 - Default model)
Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)
Maximum Likelihood Estimates
Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate
S.E.
Intenção
<--Atitude
1,05
0,095
Intenção

<---

Consciência

0,295

FC1

<---

Consciência

1

FC2
FA2
FA1
FI1
FI2

<--<--<--<--<---

Consciência
Atitude
Atitude
Intenção
Intenção

0,447
1,175
1
1
0,655

Variances: (Group number 1 - Default model)
Estimate
ec
0,478
ea
0,431
ei
-0,067
e1
0,171
e2
0,287
e5
0,228
e4
0,309
e7
0,421
e8
0,432

C.R.
11,003

P
***

0,109

2,701

0,007

0,157
0,097

2,851
12,068

0,004
***

0,079

8,341

***

C.R.
2,798
6,503
-1,346
1,056
6,925
5,605
8,169
7,141
9,864

P
0,005
***
0,178
0,291
***
***
***
***
***

S.E.
0,171
0,066
0,05
0,162
0,041
0,041
0,038
0,059
0,044

Label

Label
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Model Fit Summary
CMIN
Model
Default model
Saturated model
Independence
model

RMR, GFI
Model
Default model
Saturated model
Independence
model

NPAR
14
21

CMIN
136,768
0

DF
7
0

P
0

CMIN/DF
19,538

6

605,776

15

0

40,385

RMR
0,165
0

GFI
0,865
1

AGFI
0,596

PGFI
0,288

0,316

0,442

0,219

0,316

RFI
rho1
0,516

IFI
Delta2
0,783
1

TLI
rho2
0,529

0

0

0

Baseline Comparisons
NFI
Model
Delta1
Default model
0,774
Saturated model
1
Independence
model
0

Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
Default model
0,467
0,361
Saturated model
0
0
Independence
model
1
0

PCFI
0,364
0
0

NCP
Model
Default model
Saturated model
Independence
model

NCP
129,768
0

LO 90
95,437
0

HI 90
171,533
0

590,776

513,974

674,986

FMIN
0,568
0

F0
0,538
0

LO 90
0,396
0

HI 90
0,712
0

2,514

2,451

2,133

2,801

FMIN
Model
Default model
Saturated model
Independence
model

CFI
0,78
1
0
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RMSEA
Model
Default model
Independence
model

RMSEA
0,277

LO 90
0,238

HI 90
0,319

PCLOSE
0

0,404

0,377

0,432

0

AIC
164,768
42

BCC
165,606
43,256

BIC
213,613
115,268

CAIC
227,613
136,268

617,776

618,135

638,71

644,71

ECVI
0,684
0,174

LO 90
0,541
0,174

HI 90
0,857
0,174

MECVI
0,687
0,179

2,563

2,245

2,913

2,565

AIC
Model
Default model
Saturated model
Independence
model

ECVI
Model
Default model
Saturated model
Independence
model

HOELTER

Model
Default model
Independence
model

HOELTER HOELTER
.05
.01
25
33
10

13

Modelo 2. Assumindo uma relação sequencial entre os construtos Consciência Ambiental e
Atitude
Estimates (Group number 1 - Default model)
Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)
Maximum Likelihood Estimates
Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate
S.E.
Atitude
Intenção

<--<---

Consciência
Atitude

1
1,213

FC1

<---

Consciência

1

FC2
FA2
FA1
FI1
FI2

<--<--<--<--<---

Consciência
Atitude
Atitude
Intenção
Intenção

0,648
1,157
1
1
0,662

C.R.

P

0,141
0,098

7,088
12,364

***
***

0,085
0,087

7,61
13,229

***
***

0,069

9,56

***

Label
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Variances: (Group number 1 - Default model)
Estimate
ec
0,33
ea
0,109
ei
-0,074
e1
0,32
e2
0,244
e5
0,236
e4
0,302
e7
0,426
e8
0,43

S.E.
0,064
0,042
0,047
0,048
0,027
0,033
0,034
0,059
0,044

C.R.
5,171
2,554
-1,559
6,715
8,949
7,088
8,791
7,223
9,833

Model Fit Summary
CMIN
Model
Default model
Saturated model
Independence
model

RMR, GFI
Model
Default model
Saturated model
Independence
model

NPAR
14
21

CMIN
26,682
0

DF
7
0

P
0

CMIN/DF
3,812

6

605,776

15

0

40,385

RMR
0,021
0

GFI
0,965
1

AGFI
0,895

PGFI
0,322

0,316

0,442

0,219

0,316

RFI
rho1
0,906

IFI
Delta2
0,967
1

TLI
rho2
0,929

0

0

0

Baseline Comparisons
NFI
Model
Delta1
Default model
0,956
Saturated model
1
Independence
model
0

Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
Default model
0,467
0,446
Saturated model
0
0
Independence
model
1
0

PCFI
0,451
0
0

CFI
0,967
1
0

P
***
0,011
0,119
***
***
***
***
***
***

Label
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NCP
Model
Default model
Saturated model
Independence
model

NCP
19,682
0

LO 90
7,463
0

HI 90
39,458
0

590,776

513,974

674,986

FMIN
0,111
0

F0
0,082
0

LO 90
0,031
0

HI 90
0,164
0

2,514

2,451

2,133

2,801

RMSEA
0,108

LO 90
0,067

HI 90
0,153

PCLOSE
0,013

0,404

0,377

0,432

0

AIC
54,682
42

BCC
55,52
43,256

BIC
103,527
115,268

CAIC
117,527
136,268

617,776

618,135

638,71

644,71

ECVI
0,227
0,174

LO 90
0,176
0,174

HI 90
0,309
0,174

MECVI
0,23
0,179

2,563

2,245

2,913

2,565

FMIN
Model
Default model
Saturated model
Independence
model

RMSEA
Model
Default model
Independence
model

AIC
Model
Default model
Saturated model
Independence
model

ECVI
Model
Default model
Saturated model
Independence
model

HOELTER

Model
Default model
Independence
model

HOELTER HOELTER
.05
.01
128
167
10

13
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Modelo 3. Assumindo a covariância entre os construtos Consciência Ambiental e Atitude
Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)
Maximum Likelihood Estimates
Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate
S.E.
Intenção
<--Atitude
1,233
0,297
Intenção

<---

Consciência

-0,023

FC1

<---

Consciência

1

FC2
FA2
FA1
FI1
FI2

<--<--<--<--<---

Consciência
Atitude
Atitude
Intenção
Intenção

0,648
1,157
1
1
0,661

C.R.
4,153

P
***

0,336

-0,069

0,945

0,085
0,088

7,611
13,201

***
***

0,069

9,557

***

Label

Covariances: (Group number 1 - Default model)
Estimate
Consciência
<-->
Atitude
0,33

S.E.
0,047

C.R.
7,105

P
***

Label

Variances: (Group number 1 - Default model)
Estimate
Consciência
0,33
Atitude
0,438
ei
-0,075
e1
0,32
e2
0,244
e5
0,237
e4
0,303
e7
0,426
e8
0,43

S.E.
0,064
0,065
0,051
0,048
0,027
0,036
0,035
0,059
0,044

C.R.
5,17
6,725
-1,457
6,72
8,946
6,638
8,693
7,217
9,835

P
***
***
0,145
***
***
***
***
***
***

Label

Model Fit Summary
CMIN
Model
Default model
Saturated model
Independence
model
RMR, GFI
Model
Default model
Saturated model
Independence
model

NPAR
15
21

CMIN
26,677
0

DF
6
0

P
0

CMIN/DF
4,446

6

605,776

15

0

40,385

RMR
0,021
0

GFI
0,965
1

AGFI
0,877

PGFI
0,276

0,316

0,442

0,219

0,316
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Baseline Comparisons
NFI
Model
Delta1
Default model
0,956
Saturated model
1
Independence
model
0

RFI
rho1
0,89

IFI
Delta2
0,966
1

TLI
rho2
0,913

0

0

0

Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
Default model
0,4
0,382
Saturated model
0
0
Independence
model
1
0

PCFI
0,386
0
0

NCP
Model
Default model
Saturated model
Independence
model

NCP
20,677
0

LO 90
8,276
0

HI 90
40,608
0

590,776

513,974

674,986

FMIN
0,111
0

F0
0,086
0

LO 90
0,034
0

HI 90
0,168
0

2,514

2,451

2,133

2,801

RMSEA
0,12

LO 90
0,076

HI 90
0,168

PCLOSE
0,006

0,404

0,377

0,432

0

AIC
56,677
42

BCC
57,575
43,256

BIC
109,011
115,268

CAIC
124,011
136,268

617,776

618,135

638,71

644,71

ECVI
0,235
0,174

LO 90
0,184
0,174

HI 90
0,318
0,174

MECVI
0,239
0,179

2,563

2,245

2,913

2,565

FMIN
Model
Default model
Saturated model
Independence
model
RMSEA
Model
Default model
Independence
model
AIC
Model
Default model
Saturated model
Independence
model
ECVI
Model
Default model
Saturated model
Independence
model

CFI
0,965
1
0
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HOELTER

Model
Default model
Independence
model

HOELTER HOELTER
.05
.01
114
152
10

13

