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RESUMO

Desde o final dos anos 1960, pessoas e organizações preocupadas com o meio
ambiente, vem se colocando à frente de movimentos ecológicos, denunciando,
estudando, propondo soluções e saídas mais viáveis. Dentro deste recente contexto,
algumas capitais do país, como Belo Horizonte, estabeleceram leis municipais
proibindo que os estabelecimentos de varejo ofereçam sacolas plásticas de material
descartável. Fato que forneceu subsídios para o estudo a seguir, propondo como fio
condutor, a pergunta: 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?. O objetivo da dissertação foi formulado no
sentido de 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 deste produto. Para obter a associação entre os três construtos
supramencionados, foi utilizada a modelagem de equações estruturais, que permitiu
investigar as relações existentes. O presente estudo foi embasado em pesquisa de
campo, norteado em teorias, bibliografias e conceitos contidos nos temas
previamente abordados. A amostra foi constituída por professores universitários de
diferentes faculdades da região metropolitana de Belo Horizonte. Os testes de
escala desenvolvidos asseguraram a consistência do questionário para avaliar os
três construtos. Já nos testes de hipótese realizados sobre a consciência, atitude e
intenção foi demonstrado não existir diferença significativa entre lidar com o
problema do lixo e a influência das práticas “nunca” e “às vezes” dos pesquisados.
Em compensação, comparando as práticas dos grupos de professores: “às vezes”
com “sempre”, e “nunca” com “sempre” lidarem com o problema do lixo, apareceram
diferenças significativas observadas para os construtos consciência e a atitude.
Portanto, o hábito de lidar com o problema do lixo influencia significativamente sobre
o construto intenção de uso da sacola plástica. Os resultados da modelagem de
equações estruturais indicam haver uma relação positiva entre a consciência
ambiental, as atitudes de consumo e a intenção na utilização das sacolas plásticas
na cidade de Belo Horizonte. As conclusões apontam que o modelo escolhido para
representar as relações entre os três construtos, mostra que a consciência ambiental
e a atitude influenciam a intenção da utilização das sacolas. A comparação do
presente estudo com outra pesquisa realizada, tendo como público estudantes
universitários, concluiu não haver diferenças significativas entre professores e
alunos no que diz respeito aos mesmos parâmetros. Esta conclusão é preocupante,
pois mostra que a contribuição e o exemplo do educador para o equilíbrio do planeta
pode estar deixando à desejar.

Palavras-chave: Sacolas Plásticas; Influência; Atitudes; Consciência Ambiental;
Intenção de uso.
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ABSTRACT

Since the late 1960s, individuals and organizations concerned with the environment,
has been put ahead of the ecological movement, denouncing, studying, proposing
solutions and outputs more achievable. Within this new context, some capitals, such
as Belo Horizonte, established municipal laws prohibiting retail establishments offer
disposable plastic bags. Fact that subsidies provided for the following study,
proposing as a guide, the question: How does the practice of dealing with waste
disposal impacts on environmental awareness in attitude towards non-recyclable
plastic bags and the intended use of this product? The purpose of this work was
formulated in order to analyze how the practice of dealing with waste disposal
influence the environmental awareness, attitude towards non-recyclable plastic bags
and intended use of this product. For the association between the three constructs
above, we used structural equation modeling, which allowed to investigate the
relationship further. This study was based on field research, guided by theories,
bibliographies and concepts contained in the themes previously discussed. The
sample consisted of university professors from different faculties of the metropolitan
region of Belo Horizonte. The scale developed tests ensured the consistency of the
questionnaire to assess three constructs. Already in the hypothesis tests conducted
on the awareness, attitude and intention was demonstrated no significant difference
between dealing with the garbage problem and the influence of practice "never" and
"sometimes" of respondents. In contrast, comparing the practices of groups of
teachers: "sometimes" to "always", and "never" to "always" deal with the problem of
litter, appeared significant differences observed for the constructs consciousness and
action. Therefore, the habit of dealing with the problem of litter has a significant
influence on the construct intention to use the plastic bag. The results of structural
equation modeling indicate that there is a positive relationship between
environmental awareness, consumer behavior and intent in the use of plastic bags in
the city of Belo Horizonte. The findings indicate that the model chosen to represent
the relationships between the three constructs, shows that environmental awareness
and attitudes influence the intention of using the bags. The comparison of the present
study with other research, with the public university students, found no significant
differences between teachers and students with regard to these parameters. This
finding is worrisome because it shows that the contribution of the teacher and
example for the balance of the planet may be leaving to be desired.

Keywords: Plastic Bags, Influence, Attitudes, Environmental Awareness, Intention to
use.
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1 INTRODUÇÃO

Desde o final do último século, crescentes preocupações com o meio ambiente,
despertaram na humanidade, inquietações sobre as atitudes tomadas pelo homem
desde a sua existência. Pois o mesmo em sua interação sinérgica por sobrevivência,
consome os recursos do planeta. Décadas de exploração não sustentáveis e
indiscriminadas no passado criaram uma situação difícil de ser revertida, visto os
problemas com a camada de ozônio, o aquecimento do planeta e a extinção de
algumas espécies (KASSARJIAN, 1971; DINATO, 1999).

As pessoas descartam o tempo todo resíduos, restos e embalagens. É notório que
os que praticam tais atos não têm a consciência que estão causando enchentes e
poluição ao ambiente em que vivem. Questionamentos do senso comum nestas
ocasiões, sempre aparecem procurando os culpados, tentando por a culpa em
alguma empresa ou em algum representante do poder público.

Em virtude da quantidade de sacolas plásticas descartadas na cidade de Belo
Horizonte, um vereador propôs em 2008 um projeto de lei que obriga os
estabelecimentos de varejo a não fornecerem mais aos seus consumidores, sacolas
plásticas derivadas de petróleo. Aprovada no mesmo ano, começou a vigorar no
último mês de abril de 2011 em Belo Horizonte a Lei Municipal 9.529 / 2008
proibindo o fornecimento de sacolas plásticas de material não reciclável, pelos
estabelecimentos de vendas à varejo. A mesma lei, define que estas embalagens
deverão ser substituídas, por embalagens ecológicas.

De acordo com o artigo publicado pelo jornal Estado de Minas (30/12/2010), o
Ministério do Meio Ambiente com o apoio de outras instituições, fez uma pesquisa
em 10 capitais, incluindo Belo Horizonte, e mostrou que 60% das pessoas
entrevistadas são a favor da lei proibitiva. Além disso, a Superintendência de
Comunicação Institucional da Câmara Municipal de Belo Horizonte publicou no
último mês de abril de 2011, que tem expectativas de cerca de 450 mil sacolas
plásticas deixem de ser consumidas em Belo Horizonte, e que as antigas sacolas
retornáveis voltem a freqüentar os estabelecimentos.
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De acordo com o que foi explicado, vê-se a necessidade de desenvolver uma
pesquisa exploratória sobre as atitudes do homem em relação ao consumo
sustentável na intenção de utilização das sacolas plásticas retornáveis na cidade de
Belo Horizonte. Verificar também os dilemas sobre o que, e como consumir, levando
em consideração a forma de se fazer o descarte. Principalmente por se tratar de
uma sociedade consumista, entreposta na preocupação com a preservação da
natureza, e o desenvolvimento necessário (SCHULTZ, 2002).

Segundo Thompson e Barton (1994), é necessário averiguar as atitudes e o
comportamento das pessoas de Belo Horizonte, que provavelmente são embasadas
na orientação de valores dos consumidores exploradores de recursos ou daqueles
que se preocupam em mantê-los (valores antropocêntricos e ecocêntricos
respectivamente).

Com o novo modo de perceber o meio ambiente, ampliou-se recentemente a
contenda sobre qual seria o papel dos cidadãos em relação à conscientização dos
padrões de consumo, inclusive àqueles relacionadas às decisões de compra que
estão influenciadas pela consciência ambiental (DRUMWRIGHT, 1994; MENON e
MENON, 1997).

Já se pode identificar hoje em dia, um novo tipo de consumidor, que considera as
questões ambientais no momento do consumo, os chamados “consumidores
conscientes” (ANDERSON JR. E CUNNINGHAM, 1972; KINNEAR, TAYLOR E
AHMED, 1974; WEBSTER, 1975). Este tipo de consumidor deu origem aos termos
“Marketing Verde” (OTTMAN, 1993) que aborda qual seria a contribuição das
corporações ou pessoas com o meio ambiente, e o “Consumo Sustentável”
(HANSEN e SCHRADER, 1997) que é o ato de utilizar os recursos de forma menos
agressiva e mais coerente.

Dentro do contexto da lei municipal, surgiu a oportunidade de condicionar a
sociedade local a contribuir com o meio ambiente de forma mais sustentável. Esta
promoção da utilização de sacolas ecológicas retornáveis e ou oxibiodegradáveis,
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identificam um consumidor com atitude ecológica consciente (LAGES e NETO,
2002).
1.1 Identificação do Problema e Delimitação do Tema

É fato, que o homem possui anseios e necessidades. Mas para supri-los, ele acaba
alterando o equilíbrio da natureza, consequentemente atingindo diretamente, o
ambiente que está inserido.

A própria evolução da humanidade desde a

industrialização ameaça a sobrevivência dos seres em todo o planeta (EGRI e
PINFIELD 2007).

À partir da Revolução Industrial, as empresas passaram a explorar os recursos não
renováveis em larga escala, para manter a produtividade de acordo com o novo
padrão de consumo da população (FURTADO 1998). Segundo Coelho (et al, 2006),
este momento marcou negativamente a interação entre o homem e o meio ambiente.
Pois o mesmo começou a se preocupar muito mais com a lucratividade do que a
necessidade de se preservar a natureza.

De acordo com Nordlund e Garvill (2002) a relação não sustentável do homem com
o meio ambiente, é baseada em uma sociedade de consumo possuidora de
diferentes interesses e necessidades. Baseados na afirmação que o comportamento
individual das pessoas é o causador de diversos problemas ambientais na
atualidade, os autores também concluem que somente haverá uma modificação
neste contexto, se for trabalhado a conscientização e a preocupação coletiva dos
consumidores.

Sabe-se que o progresso trouxe diversos benefícios à humanidade, pois permitiu
descobertas verdadeiramente necessárias ao coletivo, como por exemplo, vacinas
que permitem manter a saúde através da prevenção de doenças. Ou ainda, a
possibilidade de utilização de recursos energéticos renováveis diferenciados, que
proporcionam o aumento da qualidade de vida do homem (LOMBORG, 2002). Se
estas melhorias favorecem a qualidade de vida, o contrário também acontece, como:
o aquecimento global, o desmatamento e a poluição das águas (WCED, 1987).
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Atualmente observam-se novos comportamentos em alguns consumidores. São
eles, a preocupação em se informar sobre a origem e destinação do produto, da
promoção na educação ambiental e da realização de reciclagem e reutilização de
objetos, que antes seriam simplesmente descartados. É sabido que condutas como
estas, não são tão simples de serem desenvolvidas, uma vez que vive-se em uma
sociedade individualista e imediatista. A sociedade deve se conscientizar que
mesmo esforços individuais, podem provocar mudanças mundiais (AGENDA 21
LOCAL, 2006).

Através da Teoria do Comportamento Planejado (TCP), Ajzen (1985,2006),
demonstra que a intenção de agir das pessoas, é baseada nos valores e crenças do
indivíduo e seu contexto. Existem orientações de valores que delimitam os
comportamentos dos consumidores, são elas: as egoístas, as altruístas e
biosféricos. Referentes ao meu, aos nossos e aos de todos respectivamente
(STERN; DIETZ; KALOF, 1993; STERN; DIETZ, 1994; STERN, 2000; SCHULTZ,
2000, 2001; SCHULTZ et al., 2005; SNELGAR, 2006; DE GROOT; STEG, 2008;
HANSLA et al., 2008).

Alguns estudiosos, como Ajzen (1985, 2006), Stern e Dietz (1994) afirmam que as
crenças e atitudes das pessoas são afetadas pelos valores de cada um. Pode-se
alinhar este pensamento, comparando o consumidor e suas ações, através das
conseqüências causadas no meio ambiente pelo seu hábito de consumo na
utilização das sacolas plásticas descartáveis.

Começa-se provocando uma conscientização coletiva em vez da individual, como
era de costume. Segundo Stern e Dietz (1994), as atitudes egoístas são
relacionadas com o consumo desenfreado, em contrapartida, as biosféricas com
comportamentos conscientes.

Preocupações com o ambiente e com o comportamento consciente dos
consumidores, referem-se à intenção da ação e a conseqüência da mesma. Valor
(2008) afirma a existência de uma lacuna entre o comportamento e a atitude
ambiental. Com a utilização dos conceitos das orientações de valores, que norteiam
o comportamental do homem, será possível identificar a influência da consciência
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ambiental e das atitudes em relação ao consumo sustentável na intenção da
utilização de sacolas plásticas na cidade de Belo Horizonte.

Seguindo os moldes de Calder, Tybout (1989), Zaltman (2000), Nicolao, Laran
(2002), Cerchiaro, Sauerbronn, Ayrosa (2004), Vieira, Tibola (2005) e Farias (2006),
que desenvolveram pesquisas em comportamento do consumidor, a presente
dissertação irá abordar de forma quantitativa, respondendo à seguinte questão
norteadora:
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?

1.2 Objetivos

Seguindo o que foi descrito anteriormente, teremos os seguintes objetivos de
pesquisa:

1.2.1 Objetivo geral

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 deste produto e encontrar uma relação entre os construtos, consciência
ambiental, atitude e intenção de uso.

1.2.2 Objetivos específicos

São propostos os seguintes objetivos específicos:

1- Testar a influência da prática de lidar com o descarte do lixo sobre a
consciência ambiental.
2- Testar a influência da prática de lidar com o descarte do lixo sobre a
atitude em relação às sacolas plásticas não-recicláveis.
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3- Testar a influência da prática de lidar com o descarte do lixo sobre a
intenção de uso das sacolas plásticas não-recicláveis.
4- Comparar a consciência ambiental de professores e alunos universitários.
5- Comparar a atitude em relação às sacolas plásticas não-recicláveis de
professores e alunos universitários.
6- Comparar a intenção de uso das sacolas plásticas não-recicláveis de
professores e alunos universitários.
7- Analisar como a consciência ambiental e a atitude influenciam a intenção
de uso das sacolas plásticas não-recicláveis.
1.3 Justificativa

Com o advento de grandes ocorrências ambientais em todo o planeta, está cada vez
mais necessária a busca por alternativas que envolvem a conscientização do ser
humano e sua relação de consumo. Vê-se a obrigatoriedade de se sistematizar e
estudar o comportamento do homem coletivo.

Algumas razões justificam e motivam a escolha do tema:
1 – Acompanhar de perto o comportamento ambiental do brasileiro;
2 – Implicações gerenciais e governamentais com respeito a conscientização
da população em geral.

Os impactos negativos causados pelo comportamento desenfreado de consumo dos
seres humanos, afetam a todos os seres do planeta, sejam eles conscientes ou não.
Por isto, um estudo como este é necessário para ajudar na busca por soluções aos
problemas ambientais ao coletivo do planeta.

Ottman (1994) afirma que as atitudes conscientes dos consumidores impulsionaram
uma mudança no mundo empresarial. E Lipovetsky (2007), confirma que a
responsabilidade não é somente dos produtores, mas também dos consumidores.
Sabe-se que isto faz parte de um momento contemporâneo, indicativo de um
consumidor como ator questionador.
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Uma lacuna identificada entre a intenção de agir e a ação é identificada por Stern
(2000) em sua obra. O mesmo levantou também, importantes questões quanto às
convicções humanas e os comportamentos ambientais significativos de cada um.

Estudos e interesses como este, com preocupações ambientais não são recentes.
Pesquisas que investigam os fenômenos comportamentais e sua interação com o
meio ambiente estão cada vez mais freqüentes (MILFONT; DUCKITT; CAMERON,
2006; PATO; TAMAYO, 2006).

Schultz (2001) e Milfont (2007) garantem que desde os anos 1970, modelos vêm
sendo desenvolvidos para medir o comportamento ecológico e a preocupação
ambiental

dos

consumidores.

Estes

estudos

visam

a

compreensão

do

comportamento humano e como este se envolve e reage com a ameaça iminente de
esgotamento dos recursos no planeta.

Pesquisas desenvolvidas em todo mundo tentam compreender as atitudes
estratégicas empresariais relacionadas ao meio ambiente, e a percepção dos
consumidores com empresas que não contribuem com o desenvolvimento
sustentável (MENON; MENON, 1997; JOHNSON; MACY, 2001; BANSAL; ROTH,
2000; BANSAL, 2005; WAGNER; BICEN; HALL, 2008).

Sabe-se que a maioria das pesquisas e constatações empíricas com respeito a
conscientização e preocupações ambientais são baseadas em estudos quantitativos,
realizados com consumidores de poder de compra elevados.

Então se vê a

necessidade de adequação dos modelos à realidade brasileira.

È fundamental para este estudo, tentar compreender o comportamento do
consumidor brasileiro e analisando a relação destes com a preocupação e
conscientização ambiental do planeta, do coletivo, e do ser (LAGES; NETO, 2002;
SILVA FILHO; DINATO, 2003; MOTTA; ROSSI, 2003; BEDANTE; SLONGO, 2004;
BEDANTE, 2004; QUEIROGA et al., 2005; COELHO; GOUVEIA; MILFONT, 2006;
PATO; TAMAYO, 2006; SILVA FILHO et al., 2009).
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O Quadro 01 abaixo, irá relacionar a ênfase do estudo, com as orientações de
valores, explicando as preocupações e comportamentos do homem frente ao meio
ambiente, e os autores que servirão de norte nas pesquisas empíricas e escalas
desenvolvidas.
Quadro 01 – Pesquisas e Escalas – Preocupação Ambiental, consumo e
comportamento consciente (BECK 2010)
Orientações

Ênfase
Valores egoístas, altruístas ou
biosféricos.

Preocupação ambiental

Novo Paradigma
Ambiental – NPA

Novo Paradigma
Ecológico – NPE
revisado
Variáveis demográficas

Consumo consciente

Análises cross-cultural
– valores culturais

Conscientização das
consequências
adversas

Valores individuais

Comportamento
próambiental

Comportamentos
egoístas, altruístas ou
biosféricos
Valores individuais
Valores culturais

Atitudes próambientais

Valores ecocêntricos
ou antropocêntricos
Valores religiosos

Comportamentos
ambientalmente
significantes

Triângulo “crença–
atitude–
comportamento”

Autores
Stern e Dietz (1994); Schultz e
Zelezny (1998); Stern (2000);
Schultz (2000, 2001); Schultz
et al.(2005); Snelgar (2006);
De Groot e Steg (2008);
Hansla et al. (2008)
Dunlap e Van Liere (1978);
Catton e Dunlap (1980); Van
Liere e Dunlap (1981); Stern,
Dietz e Guagnano (1995);
Roberts e Bacon (1997
Dunlap et al. (2000); Schultz
(2001); Xiao e Dunlap (2007);
Dunlap (2008); De Groot e
Steg (2008)
Roberts (1996b)
Chan (1996); Schultz e Zelezny
(1998); Schultz, Zelezny e
Dalrymple (2000);
Schultz
(2001, 2002); Milfont e Duckitt
(2004); Schultz et al.
(2005); Kilbourne e Polonsky
(2005); Xiao e Dunlap (2007);
Milfont (2007); Silva Filho et al.
(2009)
Stern et al. (1993); Slimak e
Dietz (2006); Hansla et al.
(2008)
Schultz e Zelezny (1998);
Milfont e Duckitt (2004); Milfont
(2007)
Pato e Tamayo (2006)
Schultz (2002); Milfont, Duckitt
e Cameron (2006); Milfont
(2007); Choi, Papandrea e
Bennett (2007)
Thompson e Barton (1994)
Schultz, Zelezny e Dalrymple
(2000)
Stern e Dietz (1994); Schultz e
Zelezny (1998); Stern (2000);
Nordlund e Garvill (2002);
Dietz, Kalof e Stern (2002);
Fraj e Martinez (2006a)
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O Quadro 02 abaixo, exemplifica para uma melhor compreensão, o comportamento
dicotômico do homem em relação ao consumo das sacolas plásticas e a
preservação do meio ambiente.
Quadro 02 – Dicotomia entre Consumo e Preservação.
Fonte: Adaptado de BECK (2010)

Este estudo irá somar à outros desenvolvidos para o contexto brasileiro, com a
finalidade de mensurar e identificar o comportamento dos consumidores, seus
interesses e suas preocupações com o meio em que vivem. Principalmente com a
variável classe social.

Após a revisão de literatura, ficou mais evidente, que a maioria das afirmações dos
autores quanto às preocupações e comportamentos do homem em relação ao
ambiente, são baseadas em modelos estatísticos pré existentes internacionalmente.
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Vê-se então, a necessidade de adaptação destes à realidade do Brasil, pois apesar
da globalização atual, o brasileiro pode possuir diferenciação em seu modo de agir e
pensar.
De acordo com Kilbourne (2010), a predominância da economia ocidental foi um
obstáculo

ao

marketing

verde,

que

acabou

contribuindo

pouco

com

a

sustentabilidade. Para modificar este cenário, os profissionais de marketing se
voltaram para a ampliação da perspectiva de abordagem do conceito, em vez de
somente falar sobre reciclagem, produtos orgânicos e consumo de energia
alternativa. Connolly e Prothero (2003) afirmam que atualmente se foca no consumo
sustentável e não mais nos consumidores verdes.

A contribuição prática desta pesquisa será verificar a LEI Nº 9.529 (Anexo I) sua
implicação e influência no comportamento da população de Belo Horizonte e suas
necessidades.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo refere-se às teorias que fundamentam este trabalho. Comparar os
conhecimentos à respeito dos comportamentos de consumo do homem, com a
intenção da utilização de sacolas plásticas na cidade de Belo Horizonte. Além disso,
verificar se existe uma real preocupação ambiental coletiva. Mas para isso, será
necessário esclarecer alguns conceitos que permeiam este assunto, como
sustentabilidade ambiental. Contextualizar a sociedade e as relações de consumo e
sua dicotomia entre adquirir ou preservar.

2.1 Contextualização da Lei

De acordo com o departamento de responsabilidade ambiental da Câmara Municipal
de Belo Horizonte (2011), os supermercados, a partir de abril de 2011, deverão
ofertar algo além de seus produtos habituais. O artigo 4º da lei 9.529 (Anexo 01),
vetado em parte pelo Executivo, determina a substituição de sacolas plásticas por
embalagens biodegradáveis.

Promulgada pelo presidente da Câmara, Totó Teixeira, no Diário Oficial do Município
do dia 29 de abril de 2007. Comprova, a cada dia, que a responsabilidade ambiental
vem saindo do papel, o artigo prevê a aplicação de penalidades, que variam de R$ 1
mil até a cassação do alvará de funcionamento dos estabelecimentos que não
fizerem a substituição, no prazo máximo de três anos.

A lei é originada do projeto 1.332/07, de autoria do vereador Arnaldo Godoy, que
afirmava sobre o mal que as sacolas e sacos plásticos jogados nos bueiros causam,
pois além de entupir as redes de esgoto, causam enchentes, dificultando a
compactação e decomposição dos detritos nos lixões.

Em Belo Horizonte, alguns empresários já substituem gradativamente as sacolas
plásticas por material biodegradável.

Segundo afirmação da CMBH, a sacola plástica utilizada no comércio leva até 400
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anos para desaparecer no meio ambiente e representa 9,7% do lixo produzido em
todo o país hoje. Uma alternativa, também ecologicamente correta é o uso de
sacolas de lona retornáveis, como era feito antes da explosão da indústria do
plástico.

2.2 Sustentabilidade Ambiental

A Organização Não Governamental WWF-Brasil (2011) define sustentabilidade
ambiental, como uma manutenção das funções e componentes do ecossistema, de
modo sustentável, podendo igualmente designar-se como a capacidade que o
ambiente natural tem de manter as condições de vida para as pessoas e para outras
espécies, além da qualidade de vida para as pessoas, tendo em conta a
habitabilidade, a beleza do ambiente e a sua função como fonte de energias
renováveis.

Os recursos naturais começaram a ser mais explorados com a revolução industrial,
mas à partir das últimas três décadas do século XX, o homem começou a se
preocupar com o meio ambiente, com os impactos de sua interação e a má
utilização dos recursos. As inquietações que mais marcaram este período foram: a
degradação do meio, a conservação dos recursos e a poluição do água e do ar.
(DUNLAP ET al., 2000; PROTHERO; MCDONAGH; DOBSCHA, 2010). Nos anos
1990, o consumo tornou-se o parâmetro de progresso da sociedade ocidental.
Muitos questionamentos foram identificados nesta época, por ter como fio condutor o
PSD – Paradigma Social Dominante, que tinha como premissas comportamentos
anti sustentáveis e naturais (PROTHERO; MCDONAGH; DOBSCHA, 2010).

O conceito de DS - Desenvolvimento Sustentável, é todo aquele que procura
satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das
gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, significa
possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de
desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao
mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e
os habitats naturais (RELATÓRIO BRUNDTLAND, 1987). Um esquema sobre as
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várias componentes que identificam o desenvolvimento sustentável, pode ser
mostrado na figura 01 que se segue.

Figura 01 - Representação das componentes do desenvolvimento sustentável
Fonte: DRÉO 2009

As estratégias nacionais para o desenvolvimento sustentável são baseadas no
capítulo 08 da Agenda 21. A agenda 21 local é um processo pelo qual as entidades
nacionais se envolvem com a comunidade civil na elaboração de uma estratégia
conjunta, e com um plano de ação que vise melhorar a qualidade de vida a nível
local. Têm como objetivo aplicar as recomendações da Agenda 21, ao nível local,
envolvendo as entidades governamentais locais, setor empresarial e industrial e
sociedade civil (AGENDA 21 LOCAL, 2006).

O capítulo 08 do Agenda 21 Local (2006), incentiva os países a adotarem
estratégias nacionais de desenvolvimento sustentável (ENDS), estimulando-os a
desenvolver e harmonizar as diferentes políticas setoriais, econômicas contra crimes
sociais e ambientais. Na prática, é uma estratégia eficaz para o desenvolvimento
sustentável, pois reúne as aspirações e capacidades de governo, sociedade civil e
do setor privado para criar uma visão para o futuro, e trabalhar taticamente e
progressivamente para esses objetivos, identificando e construindo sobre "o que
funciona", melhorando a integração entre as abordagens, fornecendo um quadro
para fazer as escolhas quando a integração não é possível. Estas estratégias
incidem sobre o que é realmente praticável, pois com uma tática eficaz e abrangente
poderá solucionar-se vários problemas ao mesmo tempo.
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As ENDS apresentam 7 pontos chave, sendo tratadas de forma integrada as
questões econômicas, ambientais e sociais, são elas (ECE, 2009):


Alterações climáticas e energia limpa



Transporte Sustentável



Consumo e produção sustentáveis



Conservação e gestão dos recursos naturais



Saúde pública



Inclusão social, demografia e migração



A pobreza no mundo

Vê-se a evolução do termo desenvolvimento sustentável e suas abordagens e
preocupações, mas embora este conceito de Desenvolvimento Sustentável ou
sustentabilidade, esteja amplamente difundido, apresenta-se um tanto dúbio e ainda
não se encontram globalmente implementados. Nesta seção serão aprofundados
estes conceitos, bem como os motivos pelos quais são pautados em bases
econômicas e porque a relação do homem frente à natureza, ainda é de
sobreposição. Também se pretende ilustrar como a nova forma de pensar baseada
na racionalidade ecológica, visa à ligação da preservação ao desenvolvimento.

2.2.1 Histórico da sustentabilidade ambiental

Datam do final da década de 1960, as primeiras mobilizações internacionais sobre a
relação inversa do desenvolvimento do ser humano e a manutenção do meio
ambiente. Desde esta época, estes riscos ficaram mais evidentes, pois estudos
demonstraram que a degradação ambiental afeta não só os homens, como todas as
formas de vida nele existentes.

Nascimento (2008) corrobora que nos anos 1980, acidentes regionais podem
representar catástrofes verdadeiramente globais (como a da usina nuclear em
Chernobyl, União Soviética em 1986 e a do petroleiro no Alasca 1989, entre outras).
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A afirmação que a camada de ozônio está diminuindo, reiteram as previsões que a
humanidade caminha para uma catástrofe global.

Recentemente em 2010, a BP - British Petroleum derramou no Golfo do México
toneladas de barris de petróleo, causando conseqüências danosas em diversas
áreas do planeta. Egri e Pinfield (2007, p.389) escreveram que os seres humanos
estão vivenciando os efeitos deletérios da degradação ambiental em escalas
homéricas acarretadas pela história da humanidade e sua evolução. Por isso
Vanbellen (2005) alega a necessidade de uma conscientização sustentável mundial,
em contrapeso a aceleração da evolução humana.

Segundo a WCED (1987, p.8), o conceito de Desenvolvimento Sustentável presume
em satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das
gerações futuras de suprirem suas próprias necessidades. Elkington (2001) afirma
que a sustentabilidade possui sua base em três pilares, os 3P’s (People, Planet and
Profit) ou em português PPL – Pessoas, Planeta e Lucro. Esta base, também
chamada de 3E’s (Environment, Social Equity and Economic), equivalente à
manutenção do meio ambiente, equilíbrio social e economia. A sustentabilidade se
apóia na igualdade destes pilares, pois a evolução do homem deve acatar o meio
ambiente, as relações sociais e a economia. O progresso deve ser ajustar à um
modelo viável de desenvolvimento, com equilíbrio entre sociedade, economia e
ecologia (WCED, 1987; DONAIRE, 1995).

Bansal (2005) acredita que o desenvolvimento sustentável é assinalado por
incertezas, principalmente com respeito as mudanças de expectativas e a
complexidade do problema. Peattie e Peattie (2009) também acrescentam que
mesmo após 40 anos de iniciativas em favor do meio ambiente, não existem
mudanças significativas na direção da sustentabilidade.

O Quadro 03 a seguir representa o histórico dos eventos que contextualizaram e
contribuíram para o desenvolvimento sustentável no mundo.
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Ano

Evento

1972

Conferência das Nações
Unidas sobre o
Desenvolvimento e Meio
ambiente, Estocolmo-Suécia

1972

Relatório “Os Limites do
Crescimento”

1985

Convenção de Viena

1987

Protocolo de Montreal

1987

Relatório “Nosso Futuro
Comum” ou “Brundtland
Report”

1992

Eco-92 – Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e
Desenvolvimento, Rio de
Janeiro, Brasil

1996

Norma ISO 14000

1997

Protocolo de Kyoto

2002

Conferência Mundial sobre
Desenvolvimento Sustentável,
Johannesburg, África do Sul

2009

Conferência Mundial sobre o
Clima das Nações Unidas.
Copenhagen, Dinamarca.

Contribuições
União de 113 países para discussão da
necessidade de se tomar medidas
efetivas de controle dos fatores que
causam degradação do meio ambiente.
Desenvolvido por 30 cientistas do
Clube de Roma, que apontam o
descontrole
do
crescimento
exponencial das máquinas e dos
homens.
Um buraco na camada de ozônio sobre
a Antártida levou à assinatura do pacto
mundial para proteção da Camada de
Ozônio.
Proibição
da
utilização
dos
hidrocarbonetos clorados e fluorados
(ou CFC’s), estabelecendo um prazo
para sua substituição.
Elaborado pela Comissão Mundial do
Ambiente e Desenvolvimento (WCED),
enfatizava a proteção do ambiente,
através
da
cooperação
das
organizações.
Lançamento
do
conceito
de
Desenvolvimento Sustentável.
A Conferência ECO-Rio 92 ocorreu 20
anos após a Conferência de Estocolmo
e deu origem à Carta da Terra
(Declaração do Rio), Agenda 21,
Convenção da
Biodiversidade, Convenção sobre a
Mudança Climática, entre outros
documentos.
Lançamento da Norma Internacional
para
Certificação
Ambiental
de
empresas.
Propôs a redução das emissões de
gases responsáveis pelo efeito estufa.
Só entrou em vigor em 2005 (com a
adesão da Rússia).
Earth Summit ou Cúpula Rio+10 foi
uma revisão do que foi proposto na
Conferência Rio 92 e previa a
continuação dos debates em torno das
responsabilidades empresariais.
Com o objetivo de aproximar os países,
minimizando as divergências que
impedem a criação de um novo ciclo de
desenvolvimento do planeta
Estabelecia a baixa emissão de
carbono, um dos causadores do efeito
estufa.

Quadro 03 – Principais Eventos do Desenvolvimento Sustentável no Mundo.
Fonte: BECK (2010)
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Particularmente o evento sobre o Clima das Nações Unidas em 2009, forneceu
muitas discussões e poucas realizações para a manutenção sustentável. Uma das
constatações dos líderes mundiais ditou que os problemas atribuídos ao clima, estão
diretamente ligados à exploração dos recursos adotados durante o tempo.

Através de uma análise dos antecedentes da civilização humana, pode-se afirmar
que a interação das espécies do planeta gera alterações ao meio ambiente. O
agravamento da degradação ambiental se dá com o crescimento populacional
desordenado, a urbanização e a produção de substâncias químicas e tóxicas
(BECK, 2010).

No passado, principalmente antes da Revolução Industrial, havia um equilíbrio, e os
resultados de tudo que era produzido, o meio ambiente conseguia absorver e ou
reciclar. Pois existia um equilíbrio ou estabilidade de forças contrárias. Mas para
que isto pedure, é necessário manter o nível de crescimento populacional dentro de
um limite (MEADOWS et al., 1978). Egri e Pinfield (2007) têm a certeza, que não
existe equilíbrio nas relações de troca entre o ambiente e os seres humanos. Podese confirmar isto, através dos desastres ecológicos que comprometem a qualidade
de vida de todos os seres do planeta.

Giddens (1991, p. 99) aponta os créditos do impacto ambiental de hoje, ao
crescimento da sociedade de consumo desde a industrialização, e conclui que
medidas devem ser tomadas com respeito à manter os níveis de desenvolvimento
humano, equilibrados com a preservação do meio ambiente.
2.2.2 Economia versus Ecologia

Holliday, Schmidheiny e Watts (2002) afirmam que a prosperidade econômica está
diretamente ligada a qualidade de vida, pois a mesma é disponibilizada através da
capacidade produtiva das empresas em conjunto com a sociedade. Em contrapartida
Layrargues (2000) defende que o pensamento ambientalista derruba esta afirmação,
pois deve prevalecer a racionalidade ambiental e não a econômica. Reiterando o
que disse Gonçalves (1993, p. 112), enquanto os economistas se preocupam com o

39

preço e com o valor de troca de mercadorias, os ecologistas defendem o uso
racional dos recursos naturais.

Até bem pouco tempo, os chamados de bens livres, proporcionados pela natureza,
como água, ar e minerais, eram vistos como recursos ilimitados, todavia de acordo
com Meadows (1978), está-se em um planeta finito e as atividades da população
humana, estão no limite da capacidade. Capra (1996) concorda e explica, que a
natureza tenta manter o equilíbrio ecológico, mas como nossos sistemas
econômicos e industriais são linearmente crescentes, isto causa um desequilíbrio de
forças desfavorável ao meio ambiente. Leff (2001) e Panayotou (1994, p. 10)
também alegam que a natureza não deveria ser observada como um bem de
consumo, mas como capital natural necessário.

O desenvolvimento econômico atual atribuiu ao comportamento do homem frente ao
meio ambiente, uma visão individualista e antropocêntrica. Pois ele acredita que
para se desenvolver deve-se ter o domínio da natureza, e não o contrário (STERN,
2000). Vê-se isso, desde a Revolução Industrial, pois o pensamento humano vem se
alterando a partir daí e dando margem a atitudes mais mercantilistas e capitalistas,
causando desperdícios e consumos desmedidos (GONÇALVES, 1993).

Com respeito ao modelo econômico atual, Lomborg (2002) justifica que em todo o
planeta, existem tecnologias promotoras de inteligentes formas de se gerenciar os
recursos naturais e de descobrir energias alternativas eficientes, aumentando a
expectativa de vida de todos e a qualidade de vida dos seres vivos. Como oposição,
Brown (2003) afirma que o progresso é diretamente proporcional a devastação
ambiental, pois para se ter ou manter a racionalidade econômica deve-se fazer uso
da exploração dos recursos naturais existentes. Tanto Kilbourne (2010), quanto
Varey (2010) concordam que o crescimento econômico não consegue eliminar a
pobreza e o capitalismo não conduz a felicidade ilimitada.

Agora no século XXI, Brown (2003) espera que a economia favoreça a ecologia,
prevendo uma modificação no comportamento dos seres humanos em relação ao
meio ambiente. Essa integração faz-se necessária tornar o desenvolvimento
sustentável uma realidade.
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O PSD – Paradigma Social Dominante, vem demonstrando mudanças, mas esta
modificação não deve ser exclusivamente de algumas organizações, ou instituições
governamentais

para

ganhar

vantagem

estratégica,

mas

pela

verdadeira

preocupação com o planeta. (PROTHERO; MCDONAGH; DOBSCHA, 2010).

2.2.3 As novas abordagens ecológicas

Sabe-se que os padrões atuais de consumo, a racionalidade econômica e a
aceleração da industrialização, são os causadores da crise ambiental atual. Esta
afirmação de Leff (2001) vai de encontro com o paradigma dominante, que estimula
o consumo sem se preocupar com o que pode acontecer com os recursos naturais
do sistema.

De acordo com Giddens (1991), durante a evolução que a economia teve ao longo
da existência do homem, não havia preocupações verdadeiramente efetivas com a
ecologia. Já era previsto pelos pensadores de filosofia e sociologia como Karl Marx
(1818-1883), Emile Durkheim (1858-1917) e Max Weber (1864-1920) a influência
negativa da sociedade moderna na natureza. A história confirma isto, pois ao final do
último século viu-se atitudes de racionalidade econômica prevalecendo ao meio
ambiente. Já Dunlap et al (2000) apresentaram a proposta de um novo Paradigma
Ecológico, que discute a exploração indiscriminada dos recursos naturais e o homem
moderno, com sua atitude de soberania à natureza.

Com a chegada do século XXI, preocupações com o desenvolvimento sustentável
ficaram mais afloradas. O foco ficou mais intenso na ecologia do que na economia.
Questionamentos sobre mudanças de hábitos de agir e pensar antes do consumo
ilustram este momento. Capra (1996) culpa a percepção ultrapassada do mundo em
insistir em manter velhos padrões e atitudes, por causarem problemas sociais,
econômicos e ambientais. Também argumenta que este novo Paradigma Ecológico
vigente, enxerga o mundo através de uma integração entre homem e meio ambiente.

De acordo com Egri e Pinfield (2007), a relação do homem com a natureza pode ser
demonstrada na Figura 02 abaixo:
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Figura 02 – Relação Homem e Natureza (EGRI e PINFIELD 2007)

Estas relações serão abordadas e explicadas nas seções que se seguem.
2.2.4 PSD – Paradigma social dominante

O PSD –Paradigma Social Dominante, é o conjunto de crenças e valores que
formam a cultura de uma coletividade, tanto econômico, quanto social. Dois
aspectos se destacam no PSD (EGRI; PINFIELD, 2007):
- Antropocentrismo, onde o homem passa a ser o centro e este domina a
natureza;
- A natureza é vista como objeto intermediador de finalidades.

Tem-se como máxima deste paradigma, que para melhorar as condições de vida, o
homem deve aplicar o conhecimento científico e a tecnologia através dos recursos
naturais, mantendo sua soberania sobre a ecologia. Em contraponto, Gidens (1991)
alerta que o meio ambiente criado pelo homem moderno, está repleto de riscos
ambientais quase irreversíveis.

2.2.5 Ambientalismo radical e renovado

O Ambientalismo Radical é diferente do PSD, pois é totalmente contra a
industrialização moderna, a atitude consumista e a soberania do homem à natureza.
O ser humano deveria equivaler-se aos outros indivíduos do planeta, como passivos
participantes do ciclo natural. O homem não tem o direito de se apoderar da
natureza, ela é soberana. A ciência deveria desenvolver tecnologias, que protejam a
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natureza da inferência do homem e têm ainda como proposta, o retorno dos
trabalhos de origem artesanal e a abdicação das facilidades do progresso (EGRI;
PINFIELD, 2007, p. 367).

No Ambientalismo Renovado, acontece uma proposição de mediação entre PSD e o
Ambientalismo Radical. É um equilíbrio entre a natureza e o progresso. Têm como
base, o desenvolvimento sustentável, que permite adequação da tecnologia em prol
do balanceamento do progresso e os possíveis riscos ambientais. Traz consigo a
premissa de que o planeta é um bem de todos e que o desenvolvimento
socioeconômico é necessário (EGRI; PINFIELD, 2007, p. 367).

Layrargues (1998) supõe que a racionalidade ecológica irá superar a econômica,
pois os princípios básicos de uma sociedade devem ser pautados com respeito ao
equilíbrio natural da ecologia. Afirma ainda, que esta transição não se deve a
conscientização da sociedade, mas à ameaça de esgotamento dos recursos
naturais. O que afetaria diretamente o progresso da economia.

Coelho, Gouveia e Milfont (2006) explanam que os comportamentos dicotômicos do
ser humano tendem a ser pautar em valores antropocêntricos e egoístas, ou em
valores ecocêntricos e ecológicos. Tendo-se em mente, que o antropocentrismo é
mantenedor da própria existência, Thompsom e Barton (1994) apostam que
protegendo

o

meio

ambiente

o

antropocêntrico

obterá

automaticamente

sobrevivência e qualidade de vida.

Já

no

ecocentrismo,

existe

uma

preocupação

altruísta,

pois

para

este

comportamento a natureza representa tudo e para o bem de todos, ela deve ser
preservada (THOMPSON; BARTON, 1994; COELHO; GOUVEIA; MILFONT, 2006).

2.2.6 Empresas e governo na onda sustentável

As Empresas e organizações, segundo Johnson e Macy (2001), são influenciadas
ao mesmo tempo pela ecologia e a sociedade, pois qualquer decisão impacta
diretamente na sua imagem. Estas tomam como sinalizadores, as mudanças do
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comportamento de consumo da população, pois existe uma crescente procura da
sociedade por produtos menos poluentes a natureza (LAYRARGUES, 2000).

De acordo com o estudo desenvolvido por Esty e Winston (2008), são fontes de
maior preocupação do homem:
Quadro 04 – Relação das principais preocupações ambientais do homem com a Natureza.
(ESTY e WINSTON 2008, p. 32)
Cinco Maiores Preocupações do Homem com o Meio Ambiente
1

Mudanças Climáticas

2

Energia

3

Água

4

Biodiversidade e utilização da terra

5

Substâncias Químicas, tóxicas e metais pesados

Sachs (1986) disserta que as empresas antigamente, só prezavam pelo meio
ambiente, por causa de punições previstas na legislação. Agora as organizações
estão tendo que considerar as mudanças impostas por um mercado muito mais
consciente.

Pressões advindas da mídia, cobrando uma atenção ambiental das empresas fez
com que as mesmas se modificassem, e utilizassem essa influência, para obter
aceitação social e lucratividade (SACHS, 1986; BANSAL; ROTH, 2000; BANSAL,
2005).

A sustentabilidade de uma empresa até a década de 1970 era ligada diretamente a
lucratividade. Atualmente este termo têm um significado muito mais amplo que
econômico, engloba também aspectos sócio-ambientais. As mudanças destas
organizações, em investir uma parte do lucro no meio ambiente permite que o foco
de algumas empresas não seja somente em lucro e enriquecimento de seus
acionistas (DONAIRE, 1995)

Peattie e Charter (2005) afirmam, que com o advento da década de 1990, tornou-se
vantagem competitiva empresarial, ser ou parecer preocupado com a ecologia e com
as práticas de desenvolvimento sustentável ambientais. Outra característica
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marcante é a internalização dos custos, diferente do que se praticava no passado
com as externalizações dos gastos com os processos produtivos (GONÇALVES,
1993; LAYRARGUES, 1998).

Deve-se adotar novas tecnologias, com o fim de se conseguir praticar a verdadeira
prevenção e sustentabilidade ambiental para antecipação de problemas e não
somente preocupar-se com a correção dos erros cometidos. Um das formas de se
conseguir isso é seguir a proposta de Almeida (2007) e Guiltinan (2009), que referese a transformação nas formas de produção, reformulando o modelo atual através
de uma destruição criativa.

De acordo com o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento
Sustentável (WBCSD, 2000), são sete fatores que as empresas devem pensar para
melhorar a eficiência ecológica de seus processos produtivos:
1- A redução da intensidade de material;
2- A redução da intensidade energética;
3- A redução da dispersão de substâncias tóxicas;
4- O aumento da reciclabilidade;
5- A otimização do uso de materiais renováveis;
6- O prolongamento do ciclo de vida do produto;
7- O aumento da intensidade do serviço.

Guiltinan (2009) condensa estes elementos em três objetivos, a redução do
consumo dos recursos, a redução do impacto na natureza e o aumento do valor do
produto ou serviço, com a diminuição da obsolescência. Abreu, Varvakis e
Figueireso (2004) questionam a verdadeira preocupação das empresas aos valores
sociais e ambientais para o cumprimento destes objetivos. Layrargues (1998), Esty e
Winton (2008), chamam isto de ecovantagem, pois além de se criar valor, cortar
custos e reduzir riscos, esta atitude proporciona um planejamento estratégico com
aumento do retorno e fortalecimento das marcas ligadas à ecologia.

As autoridades e governos no planeta vêm desenvolvendo ações em favor ao meio
ambiente a muito tempo. Faz-se isso através da educação e legislações com caráter
punitivo ou não. No Brasil não é diferente, demonstra isto a participação do governo
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e da sociedade civil em movimentos e congressos de discussões ambientais. Desde
2002 no evento mundial sobre o clima e energia sediado no Rio de Janeiro, existem
propostas com a iniciativa do governo federal, de trocar parte da dívida dos países
em desenvolvimento por projetos de preservação do meio ambiente (RIO+10, 2010).

Iniciativas ambientais como a Lei 9.529 (Anexo 01) que veta o fornecimento de
sacolas plásticas aos consumidores de varejo, vem se espalhando por cidades
brasileiras. Estas ações seguem alguns moldes do que acontece nos países
desenvolvidos, com a utilização de embalagens de papel (CMBH, 2001).

Tanto organizações públicas quanto as privadas utilizam hoje o chamado “Marketing
Verde”, para demonstrar o que estão fazendo em prol da preservação ambiental.
Para um melhor entendimento, este conceito será explicado na próxima seção.

2.2.7 Marketing verde

Lazer (1969) já dizia que o marketing não deveria servir apenas à empresa, mas aos
interesses de toda a sociedade. Contudo, até meados dos anos 1970, o meio
ambiente não foi contemplado diretamente pelas práticas de marketing (MENON;
MENON, 1997).
Em 1975, a AMA – American Marketing Association, realizou o primeiro seminário
sobre marketing ecológico. Levantou-se os aspectos negativos e positivos das
atividades do marketing ligados aos recursos do planeta, ao consumo de energia e a
poluição (POLONSKY, 1994). A AMA (2011) revisou e aprovou em 2007 o novo
conceito marketing como sendo uma atividade manipulada por uma mistura de
instituições, processos criativos, a comunicação, a entrega e as relações de troca
com o mercado e a sociedade como um todo.

Nos anos 1990 o marketing associou-se às causas ambientais dando origem ao
chamado marketing verde, pois enfatizava o comportamento do consumidor
consciente, que se preocupava em comprar somente produtos que causavam menor
dano ao ambiente ou aqueles com rótulos de socialmente responsáveis (OTTMAN,
1994; ROBERTS, 1996a e 1996b).

46

Em uma pesquisa do IBOPE – Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística
(2011), que entrevistou 500 executivos brasileiros, revelou uma preocupante mentira
sobre a afirmação das empresas divulgarem ter práticas de sustentabilidade. Pois
46% dos executivos desenvolveram suas campanhas sócio ambientais por
estratégia de marketing, não por preocupações com o meio ambiente. Já 11% dos
entrevistados, classificaram como inexistente a sustentabilidade em suas empresas.

Polonsky (1994) define que o conceito de marketing verde engloba também
atividades como as modificações no produto e embalagens, alterações dos
processos e publicidade. Já Peattie e Crane (2005) afirmam que esta nomenclatura
reflete a forma de se conduzir o progresso com sustentabilidade.

Vários conceitos de marketing surgiram com a sociedade moderna: marketing
ecológico, marketing societal, marketing verde, marketing sustentável, marketing
social e marketing da qualidade de vida (VAREY, 2010). O quadro 05, identifica e faz
o comparativo entre os tipos de marketing existentes, o histórico, principais
contribuições e motivadores para empresas e sociedade.
Quadro 05 – Evolução do Conceito de Marketing verde. (BECK 2010)
Conceito

Principais
Autores

Motivadores

Contribuições

1960 aos 1970
Marketing
Marketing
social e
Ecológico
societal

1980 aos 1990
Marketing
Ambiental

Kotler e
Zaltman (1971);
Lazer (1969);
Kotler e Levy
(1969);
Bazerman
(2001)

AMA (1975)
Mazzini
(2003)

Ampliação do
Escopo de
marketing

Catástrofes
ambientais
pontuais
Movimentos
ambientalistas
pós guerra

Início dos
debates
mundiais
sobre
desenvolvimento
sustentável

Foco na
satisfação
dos
consumidores
e no bem-estar
social

Foco nas
indústrias e
tentativas de
reduzir a
dependência
dos
consumidores
por produtos
prejudiciais

Iniciativas
mais amplas
das
indústrias
para reduzir
o impacto
ambiental e
atingir
vantagem
competitiva

Marketing
Sustentável

Peattie e Charter (2005)

Catástrofes
ambientais
globais
Maior rigor nas
leis e criação
de
certificações
ambientais
Decifrar custos
ambientais
Alcançar
padrões
sustentáveis
(ambiente,
sociedade e
economia),
sem prejudicar
as
futuras
gerações

2000 aos 2010
Marketing
Verde
Ottman (1994);
Polonsky (1994);
Schiffman e
Kanuk
(2000); Peattie e
Charter (2005)
Catástrofes
Ambientais globais
Conscientização
dos consumidores
Vantagem
competitiva
(estratégias
verdes)
Vencer o paradoxo
entre crescimento
econômico e
preservação
ambiental
Quebra de
paradigmas e
mudança de
hábitos
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Criticamente alguns autores asseguram que as empresas ainda apresentam
produtos práticos e descartáveis com aquisição fácil e rápida obsolescência
(ROCHA; MARQUES, 2004; LIPOVETSKY, 2007; GUILTINAN, 2009). Algumas
destas oferecem produtos com embalagens e anúncios aparentes ou enganadores,
ou ainda se utilizam de estratégias do marketing verde simplesmente por se tratar de
táticas mais rentáveis (SCHIFFMAN; KANUK, 2000; LAYRARGUES, 2000).

Kilbourne (2010) afiança que os profissionais de marketing de hoje, são conscientes
dos problemas com o meio ambiente causados por abuso das empresariais. Os
mesmos sabem, que todas as iniciativas do marketing verde não atingem o potencial
máximo para o alcance da verdadeira sustentabilidade. Pois não se trata de fazer
apenas negócios, mas mudanças profundas e substanciais (KILBOURNE, 2010).

Autores como Bazerman (2001), Holliday, Schmideheiny e Watts (2002) acreditam
que o marketing também deveria melhorar o bem estar individual e social, educando
os consumidores, para que eles possam fazer escolhas inteligentes e mais racionais.

Na busca da sustentabilidade e de um desenvolvimento sócio econômico em
consonância, as empresas e o governo devem aplicar estratégias de marketing
verde e de marketing social. Estas ações resultarão na adequação da legislação,
novas formas de produção, utilização de tecnologias limpas, fontes renováveis e nas
melhores práticas empresariais. Só assim, o homem conseguirá sanar suas
preocupações com o desenvolvimento e o meio ambiente (interesses individuais e
coletivos).

Mudanças como estas precisam da intervenção do consumidor, que é o ator com o
papel principal desta peça. Através de criticidade, exigências e atitudes, ele pode
conseguir mudanças significativas tanto nas organizações, quanto no governo.

Vale ressaltar, que o conceito de marketing verde ainda está voltado a resolução dos
problemas ambientais e sociais, não resolvendo por completo o conflito entre o
homem, as empresas, os consumidores e a natureza.
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2.3 Consumidor consciente

Para se entender o objetivo desta dissertação, existe a necessidade de se discorrer
sobre o histórico do consumo, identificando o consumidor, suas preocupações e
valores.

Verificar se a conscientização ambiental interfere nos comportamentos das pessoas.
Para isto, serão apresentados alguns estudos que buscam explicar os motivos dos
comportamentos ambientalmente conscientes pessoais (egoístas), altruístas ou em
relação à todos os seres do planeta.

2.3.1 Histórico do consumo

Após as colocações anteriores de autores diversos, pode-se afirmar que a
racionalidade econômica domina a natureza através do consumo, ou pelo menos a
dominou por um bom tempo. Williams apud Featherstone (1995), Barbosa e
Campbell (2006) deram significado para consumo, ao ato de destruir, gastar, esgotar
ou desperdiçar. Já economistas e profissionais de marketing definem como um
processo de satisfação das necessidades. Em compensação ambientalistas
deliberam consumo, o ato relacionado ao crescimento econômico, que incide em
fazer uso dos recursos naturais extrapolando os limites da auto sustentabilidade
(BARBOSA; CAMPBELL, 2006).

Alguns pesquisadores como Baudrillard (1998), dizem que o homem sempre
desperdiçou, consumiu ou produziu resíduos, além da capacidade de regeneração
natural do ambiente. Ele afirma ainda, que se trata de uma relação entre o objeto e o
indivíduo, que ultimamente é cada vez mais valorizada. Holliday, Schimidheiny e
Watts (2002) afirmam, que o consumo atual, não tem relação direta com os
acontecimentos na história do homem, mas do aumento da população e suas
necessidades.

Com a Revolução Industrial a produção em escala promoveu modificações na
sociedade e na economia, mas a mais marcante foi a mudança nas crenças e
valores do homem, que passou a dar maior importância ao capital que a terra.
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Baudrillard (1998) e Varey (2010) confirmam que o capitalismo condicionou o
homem,

a

obrigação

de

se

trabalhar

para

poder

consumir

mais

e

desnecessariamente.

O sistema de valores capitalista foi iniciado por uma sociedade em ascensão, com
ideologias protestantes (WEBER, 2001). Este período despertou o mercantilismo e a
expansão industrial, que entravam em conflito direto com as premissas da igreja
católica pregadora da pobreza. Pois ter lucratividade era considerado pecado.

Douglas e Isherwood (2004) mostram que a racionalidade econômica tem de ser
repensada. As relações de consumo devem integralizar ao social e não somente ser
à motivação para se trabalhar e adquirir bens (WEBER, 2001).

Baudrillard (1998) explicita que a razão de ser do indivíduo e da sociedade se
encontra de forma errada, no consumo supérfluo. Este consumo dá uma falsa
sensação ao homem, de estar vivo e participando da sociedade. Transformando o
consumo em objetivo de vida (CAMPBELL, 2006).

Douglas e Isherwood (2004) revelam que os padrões de consumo desvendam a
sociedade, pois o consumo é um fator socializador do indivíduo. Já Baudrillard
(1998) e Denzin (2001) definem o consumo, como elemento de controle social.
Portilho (2005) tenta condensar estas definições, como sendo o consumo, a principal
identidade cultural e expressão coletiva das sociedades contemporâneas.

Polanyi (2000) sabe que toda e qualquer sociedade é dependente da economia, mas
acha que o homem deve lembrar que as leis econômicas existentes se baseiam no
auto interesse da sociedade que as fez.

As sociedades ocidentais alcançaram o progresso através do consumo. Praticando
os princípios do Paradigma Social Dominante como a anti sustentabilidade e a anti
natureza (PROTHERO; MCDONAGH; DOBSCHA, 2010). Campbell (2006) diz que a
sociedade se preocupa muito mais com suas vontades do que com suas
necessidades. Isto explica o consumismo moderno desenfreado.
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Viu-se em várias colocações de pesquisadores e autores, que o consumo e a
produção de bens estão diretamente ligados. E se para a maioria, a produção de
bens é sinônimo de suprir as necessidades e anseios do consumidor, deve-se por
obrigação alertar o mesmo, para a sustentabilidade e para revisão de alguns
conceitos quanto à compra, descarte, reutilização e reciclagem, que poderão
diminuir o impacto ambiental causado à natureza.

2.3.2 Consumo cultural

Todos os conceitos de Desenvolvimento Sustentáveis se baseiam na mudança de
valores e pontos de vista dos seres humanos, com relação aos moldes de consumo
contemporâneos.

Para se compreender a questão ambiental, Layrargues (1998) dita, que primeiro o
ambiente é ligado diretamente à cultura de uma comunidade, e segundo, qualquer
ato na direção do desenvolvimento, deve-se considerar as dinâmicas culturais de
uma sociedade. Neste contexto, explica-se que o consumo atual de um povo têm
implicações históricas, culturais e sociais. Principalmente na atitude individualista
dos consumidores atuais (LIPOVETSKY, 2007).

Gonçalves (1993) afirma que não há racionalidade em nenhuma cultura, pois todos
os conceitos de natureza e de sociedade são provenientes de uma lógica cultural e
aceitos pelos membros dela pertencentes.

Um dos autores pioneiros em abordar o problema do consumo foi Baudrillard (1998).
Ele se baseou sua teoria na existência de um fenômeno social muito característico
do final do século XX, a “sociedade de consumo”. Featherstone (1995) ampara esta
afirmação, dizendo que o termo nasceu quando a sociedade começou a ter uma
importância cultural muito significativa. Já Douglas e Isherwood (2004) e Slater
(2001) identificam uma relação entre a percepção do consumidor moderno e a
sociedade capitalista, preferindo utilizar o termo “cultura de consumo”.
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A “cultura de consumo”, segundo Slater (2001), Arnould e Thompson (2005), é um
modo dominante de reprodução cultural ocidental na atualidade, que é formatado
através dos recursos e da cultura de uma sociedade.

Lipovetsky (2007) reconstitui historicamente a cultura do consumo em três períodos.
No primeiro entre 1880 e 1950, teve como marco a Segunda Guerra Mundial e o
início da produção e consumo em escala. De 1950 até 1990, ele identifica o segundo
período de formação da cultura de consumo. Onde as buscas por melhores
condições de vida e desenvolvimento fizeram a sociedade relacionar felicidade com
consumo. Principalmente através de atitudes causadas pela obsolescência
programada, forçando o descarte e a substituição dos bens ditos duráveis.
Finalizando, como último período, vemos na atualidade uma estação de consumo
exacerbado. Denominado de hiperconsumo, momento que a sociedade passa a
inverter seus valores e se posicionar perante tudo de forma antropocêntrica e
individualista. A busca do consumidor por bem estar, qualidade de vida, saúde,
melhores marcas, autenticidade, imediatismo e comunicação são sinalizadores deste
período.

Para Featherstone (1995), a cultura de consumo é marcada por três enfoques: o
econômico, sociológico e psicológico. No econômico com acumulação de cultura
material e lazer, através de pontos de compra e bens de consumo, no sociológico,
com a utilização de bens materiais como necessidade de afirmação social, e por
último o psicológico, fazendo aflorar os desejos no lugar das necessidades.

Gonçalves-Dias e Moura (2007) indicam a existência de um ponto comum entre
estas concepções, pois a utilidade do produto fica em segundo plano na hora de
consumir. Existe sempre uma razão à mais, seja por moda, status social ou desejo.

Vários pesquisadores como Ottman (1994), que acompanham de perto o
comportamento dos consumidores modernos, verificam mudanças nas atitudes
conscientes das pessoas, com respeito a proteção e sustentabilidade ambientais.
Esta conscientização juntamente com o consumo de produtos chamados “verdes” é
denominada consumerismo ambiental ou consumo ambientalmente consciente que
será visto no próximo item (OTTMAN, 1994).
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2.3.3 Consumidor e o consumo ambientalmente consciente

Com os acontecimentos modernos do movimento antroposcentrismo versus
ecocentrismo, entender o consumidor e suas relações com a natureza, são
primordiais para desenvolver modelos economicos que permitam o desenvolvimento
com sustentabilidade. De acordo com Dunlap et al. (2000), Norlund e Garvill (2002),
vários problemas ambientais são causados pelo comportamento do homem,
principalmente aqueles ligados aos interesses pessoais e egoístas.

Consumo consciente é o ato ou decisão de consumo praticado por uma pessoa,
levando em consideração a satisfação pessoal e a preocupação ambiental (AKATU,
2005). Este ato, nada mais é do que se levar em conta os impactos da escolha, da
compra, ou descarte de qualquer produto ou serviço.

O despertar do interesse pelo meio ambiente de algumas pessoas e instituições à
partir dos anos 1970, ocasionou uma pressão por regulamentação em cima das
decisões e estratégias tomadas por governos e empresas. Esse movimento coletivo
foi ganhando força com os anos, modificando os hábitos de consumo de grande
parte da população, principalmente nos países desenvolvidos. Boicote de produtos e
questionamentos aos fabricantes e varejistas se tornaram comuns (HOLLIDAY;
SCHMIDHEINY; WATTS, 2002 ; ELKINGTON, 1994).

Portilho (2005) identifica que o consumidor verde apareceu no cenário mundial
através da ocorrência de três fatores:
1º O ambientalismo público iniciado nos anos 1970;
2º O ambientalismo empresarial iniciado nos anos 1980;
3º O estado emergencial causado pelos hábitos de consumo e estilo de vida
da maioria da população, advertidos no início dos anos 1990.

Pesquisadores como Lages e Vargasneto (2002), Ottman (1994) e Portilho (2005)
concluem, que o consumidor ambientalmente consciente é aquele que com seu
modo e comportamento de consumo produz um efeito favorável ou quase nulo ao
meio ambiente. E definem que produtos corretos ambientalmente são aqueles que

53

não agridem a saúde e a natureza. Eles possuem também características como:
durabilidade, não toxidade e reciclabilidade.

Atualmente, pode-se reconhecer este novo tipo de consumidor, como uma pessoa
que avalia ambientalmente suas atitudes e escolhas, incorporando os valores sociais
do contexto inserido (STERN, 2000).

Sabe-se que crenças, culturas e interesses coletivos ou individuais, podem
influenciar decisões, alterar as preocupações e o comportamento dos seres
humanos. Por isso Bendante e Slogo (2004) afirmam que o nível de consciência
ambiental do consumidor pode ser medido por quatro formas; na primeira deve-se
expor o consumidor a questões para que o mesmo possa decidir entre bens
sustentáveis a aqueles ligados aos interesses políticos e econômicos. Na segunda,
deve-se fazer um questionamento sobre a percepção do mesmo em relação à
poluição do meio ambiente. A Terceira forma é tentar descobrir se o indivíduo pratica
ou faz parte de alguma atividade favorável ambientalmente. E por último, questionar
o mesmo se ele sabe quais são os danos globais causados ao ambiente.

As pessoas em sua maioria demonstram preocupações e disponibilidade para fazer
suas compras de acordo com a sustentabilidade ambiental na teoria. Mas na
realidade, ninguém está disposto a modificar nem descer os padrões de compra de
seus produtos preferidos (HOLLIDAY, SCHMIDHEINY E WATTS, 2002). Segundo
Featherstone (1995) e Campbell (2006), as atitudes individuais e coletivas do
consumidor entram em conflito e o fazem confundir desejo por consumir com
necessidade de consumo.

Bazerman (2001) define que a racionalidade do consumidor é a decisão em prol do
bem estar individual. Esta escolha pode ter conseqüências altruístas (para todos) ou
egoístas (para mim). Connolly e Prothero (2008) reforçam que toda escolha do
consumidor, existe interesses pessoais e coletivos intrínsecos.

Em seguida será abordado assuntos que completam as afirmações desenvolvidas
nesta seção, quanto a consciência ambiental e o comportamento planejado das
pessoas.
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2.3.4 Consciência ambiental e comportamento planejado

A necessidade da compreensão da Teoria do Comportamento Planejado – TCP é de
extrema importância para a confluência de assuntos como consciência ambiental do
ser humano e o comportamento do consumidor.

Pesquisadores como Dunlap, Van Liere (1978), Wiegel e Wiegel (1978) conceituam
consciência ambiental como a atitude em relação à proteção do meio ambiente. E
para isso acontecer, todos concordam que quanto mais as pessoas têm acesso à
informação e ao conhecimento, mais fácil se torna as escolhas em prol do natural.

Tanto Solomon (2002), quanto Sheth, Mittal e Newman (2001) acordam que o
estudo do comportamento do consumidor seja ele consciente ou não, é puramente
atitudinal. A atitude é um dos termos mais estudados em relação ao comportamento
do consumidor na psicologia social (MILFONT, 2007).

É fato que as crenças e valores de uma sociedade, determinam a maioria das
atitudes das pessoas ou dos consumidores (AJZEN, 1985, 2006; STERN; DIETZ,
1994).

Blackwell, Miniard e Engel (2005) definem crença, como o julgamento subjetivo
sobre o relacionamento entre dois fatos. E atitude como sendo a modeladora do
comportamento do consumidor relacionando o gostar ou não de algo. Sabe-se que
nem todos os consumidores possuem a mesma motivação em um mesmo objetivo
de compra. Cada um necessita de um envolvimento subjetivo para consumir
determinado produto ou serviço (SOLOMON, 2002). Silva Filho (2007) acredita que
cada pessoa é motivada através de um triângulo composto de crença, atitude e
comportamento.
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Figura 03 – Construção da Motivação Pessoal
Fonte: Adaptado de Silva Filho (2007)

Ajzen (2006) em sua obra mostra, que para se determinar a intenção de uma pessoa
fazer algo, deve-se saber:
- A Atitude (o que a pessoa quer fazer?);
- A Norma Subjetiva (qual a pressão exercida pelo meio para a pessoa fazer
algo?)
- O Controle Percebido (quanto a pessoa detém o controle de sua ação?)

Ajzen (1985) revela que segundo TCP- Teoria do Controle Planejado, somente
intenções não levam ao comportamento, quando existem barreiras como
incapacidade de desempenho, situações ocasionais e incertezas.
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Figura 04 – TCP-Teoria do Controle Planejado - BECK (2010)

De acordo com a proposta da Figura 04, o modelo teórico da Teoria do Controle
Planejado possui três influenciadores do comportamento. Crenças comportamentais
são as atitudes tomadas, as Crenças normativas são ligadas as expectativas do
coletivo e as Crenças de controle, que fazem parte das crenças pessoais, parte
importante e influenciadora do comportamento. Se o indivíduo não tem
conhecimento à sua disposição para tomada de decisão, ele ficará limitado à
comportamentos previsíveis (AJZEN, 2006).

Para Ajzen (2006), a atitudes só são tomadas através da união das crenças
comportamentais e do controle sobre o comportamento. As crenças de controle
determinam o verdadeiro controle, chamado de percebido ou volitivo, sobre o
comportamental do consumidor.

O conhecimento de um assunto é determinado para anteceder qualquer
comportamento, pois o consumidor está utilizando o controle percebido sobre seus
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atos. Conclui-se, portanto, que ter ciência prévia do objeto de ação, nada mais é que
se conscientizar e tomar o controle do seu próprio ato (AJZEN, 2006).

O esquema caracterizado na Figura 05 é uma adaptação desenvolvida pelos autores
Blackwell, Miniard e Engel (2005) sobre quais são os objetos que comandam o
comportamento do ser humano.

Figura 05 – Antecessores do Comportamento – adaptado BLACKWELL, MINIARD e ENGEL
(2005)

Vê-se que o conhecimento, os valores e as crenças são determinantes primordiais
do comportamento de qualquer indivíduo. Várias pesquisas demonstram que o
comportamento consciente do consumidor varia de acordo com o conhecimento
ambiental que ele possui (STRAUGHAN e ROBERTS, 1999; ROBERTS E BACON,
1997).

Afirma-se que a exposição dos consumidores ao problema ambiental é fator
preponderante na consciência e desenvolvimento das atitudes favoráveis ao meio
ambiente (KASSARJIAN, 1971).

Estudos que comprovam a destruição do planeta são divulgados o tempo todo nos
meios de comunicação. Com isto, as pessoas estão desenvolvendo uma
preocupação com sua atitude em relação ao consumo desenfreado. O cenário
molda o consumidor atual, com uma atitude ecológica, que é identificada com o
crescimento da busca por produtos chamados verdes e ou a procura de novos meios
não agridam o meio ambiente (PEATTIE; CHARTER, 2005).
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Figura 06 – Formação do Comportamento Ambientalmente Consciente – adaptado
BLACKWELL, MINIARD e ENGEL (2005), STRAUGHAN e ROBERTS (1999) e ROBERTS e
BACON (1997)

Como está definido na Figura 06, para se entender como é construído o
comportamento

ambientalmente

consciente,

deve-se

começar

oferecendo

conhecimento do fato para permitir a conscientização que irá impulsionar a
modificação dos valores e crenças individuais de cada consumidor.

Holliday, Schmidheiny e Watts (2002) corroboram com o exposto até aqui, e
acrescentam que os consumidores se dizem engajados com assuntos ecológicos,
mas buscam desempenho, segurança, qualidade e valor em seus produtos, antes de
considerar os aspectos éticos, sociais e ambientais. Esta dicotomia e distanciamento
entre ação e discurso colaboram muito com a degradação silenciosa ao ambiente
(CASTRO, 2003; LAGES e VARGAS NETO, 2002; STERN, 2000).

Vários autores indicam a existência de outros fatores que também influenciam o
comportamento de consumo consciente além de conhecimento, conscientização
para modificação nas atitudes e crenças do seres humanos. No próximo item irão
ser definidos os estudos e conceitos sobre a preocupação ambiental do homem.
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2.3.5 Estudos e conceitos sobre a preocupação ambiental

Para se definir a preocupação ambiental que repercute em todos os seres humanos
atualmente, deve-se atentar em resgatar os conceitos e estudos através de variadas
fontes, tanto no contexto internacional, quanto nacional. Consegue-se assim,
analisar as ações e interesses dos consumidores.

É de suma importância abordar o assunto desta forma, para esclarecer pontos de
análise do objetivo principal desta pesquisa que pretende mostrar qual é o fator
influenciador ao consumidor consciente de Belo Horizonte, para utilização ou não
das sacolas plásticas.

Encontra-se afirmações de variados autores, concordando que o consumidor em
geral, permeia entre seus interesses pessoais e a vontade de preservar o meio
ambiente. Thompson, Barton (1994); Kilbourne, Polonsky (2005) e Milfont, Duckitt,
Cameron (2006) declaram que a preocupação ambiental, nada mais é, do que as
atitudes ecológicas do consumidor em respeito aos assuntos ambientais iniciados
nas décadas de 1960 e 1970.

Schultz (2001) conceitua preocupação ambiental em crenças que o homem possui
sobre as ameaças e os riscos ao meio ambiente, que podem ou poderão ser
causados por ele.

Mais precisamente em 1960 nos Estados Unidos, os primeiras atitudes em respeito
às preocupações ambientais se deram com os movimentos ativistas de
consumidores incentivados pela divulgação dos meios de comunicação da época
que chamavam a atenção da população para desastres ambientais, poluição e
crises energéticas (STRAUGHAN; ROBERTS, 1999; ROBERTS, 1996a, 1996b).

Em 1970 surgiram muitas escalas desenvolvidas por pesquisadores, que permitiam
examinar as expressões de preocupação ambiental das pessoas. Milfont (2007)
confirma esta afirmação, e reforça que as mais utilizadas são a Escala de
Preocupação Ambiental (Environmental Concern Scale - WEIGEL e WEIGEL; 1978),
que procura medir a conscientização de assuntos ligados à poluição e conservação,
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a Escala do Novo Paradigma Ambiental (New Environmental Paradigma – DUNLAP
e VAN LIERE; 1978), que foi muito criticada, pois incluía dimensões e conceitos
muito variados sem consistência teórica. E por último a Escala de Preocupação
Ambiental e Conscientização acerca das Conseqüências Adversas (AC- Awareness
about Adverse Consequenses Scale – HANSLA et al.; 2008) mede preocupação
ambiental e a conscientização dos efeitos negativos que os indivíduos praticam. Esta
escalas coincidem com aquelas derivadas do NPE - Novo Paradigma Ecológico
(NEP - New Ecological Paradigm) e do PSD – Paradigma Social Dominante
(DUNLAP; VAN LIERE, 1978; DUNLAP et al., 2000).

O Novo Paradigma Ecológico é composto por 15 máximas que podem ser aplicadas
como forma de se medir a preocupação ambiental (SCHULTZ, 2001; XIAO e
DUNLAP, 2007; DE GROOT e STEG, 2008; DUNLAP, 2008; SILVA FILHO et al.,
2009). Mas em 1990 a Escala do Novo Paradigma Ecológico foi aplicada na
população dos Estados Unidos e se derivou em cinco hipóteses de noção ecológica
de mundo (DUNLAP et al.,2000, p. 432);
1- Limitação de crescimento;
2- Anti-antropocentrismo;
3- Fragilidade do Equilíbrio Natural;
4- Rejeição de que o ser humano não pertence à natureza;
5- A possibilidade de crise ecológica.

Segundo Schultz (2001) o Novo Paradigma Ecológico de Dunlap et al. (2000) acolhe
a fragilidade do equilíbrio ecológico perante o homem e no limite dos recursos
naturais disponíveis.

Generalizando, todas estas escalas procuram mensurar a preocupação do homem
quanto a exploração dos recursos naturais. Além disso, elas servem também para
obter qual é a percepção dos riscos e das conseqüências provocadas pelo consumo
desmedido da humanidade. Corral-Verdugo e Pinheiro (1999) acrescentam que o
contexto social e cultural, afetam diretamente as respostas, principalmente se
compararmos a sociedade dos grandes centro industrializados com a rural, ou dos
países em pleno desenvolvimento e dos que são subdesenvolvidos.
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Através de levantamentos bibliográficos com respeito as aplicações destas escalas
internacionalmente, pode-se concluir que os consumidores possuem crenças e
preocupações, e estas os levam a distinguir quais desejos e necessidades devem
ser escolhidos, considerando a satisfação de seus interesses pessoais (egoístas), ou
como sociedade (altruístas), ou ainda como parte da biosfera preocupando-se em
preservá-la (biosférios) (STERN; DIETZ; KALOF, 1993; STERN; DIETZ, 1994; STERN,
2000; SCHULTZ, 2001; SCHULTZ et al., 2005; SNELGAR, 2006; DE GROOT; STEG,
2008; HANSLA et al., 2008).

Melhores esclarecimentos sobre os valores egoístas, altruístas e biosféricos na
subseção que segue.
2.3.6 Valores e antecedentes comportamentais

A tendência e a preocupação do homem com o meio ambiente vêm das
conseqüências adversas de sua inserção a natureza e aos danos que ela causa.
Hansla et al. (2008) fazem a ligação entre os valores e as ameaças, por exemplo,
quando a ameaça é com a própria saúde (egoísta), quando o risco são para os
seres humanos (altruístas), ou as plantas e animais (biosféricos).

Snelgar (2006, p.87) dita em sua obra, que cada indivíduo pode ter três orientações
de valores em maior ou menor extensão: os meus, os seus e os nossos interesses.

2.3.6.1 meus interesses

Levando em consideração que o ato de consumir ou fazer compras são para
satisfazer as necessidades individuais e coletivas dos seres humanos, e que a
existência de uma preocupação em se preservar o meio ambiente se faz necessário,
traz a tona um consumidor moderno preocupado com a natureza, mas interessado
em manter seus padrões de qualidade e vida.

Meadows et al. (1978) e Castro (2003) afirmam que os problemas com o meio
ambiente, afetam os interesses do homem de diferentes formas e perspectivas,
dependem muito da vivência e contexto socio-cultural. Além disso, Castro (2003)
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completa, que as atitudes das pessoas não estão diretamente ligadas com os
problemas ambientais, e sim com o que pode acontecer a elas se algo suceder.

Thompson e Barton (1994) esclarecem que pessoas preocupadas com a
degradação ambiental relacionando-a a si próprias, possuem crenças fortes em
valores egoístas e antropocêntricas. Os autores ainda afirmam, que estas atitudes
antropocêntricas são baseadas no medo da perda ou de haver prejuízo na qualidade
de vida.

Já Stern (2000), De Groot e Steg (2008) discursam que pessoas com valores
egoístas, levam em consideração seus comportamentos pró-ambientais, somente se
estes trazem benefícios para si próprios.

Existe outra orientação de valores, que identificam a apatia dos indivíduos, quanto
aos assuntos ligados à degradação da natureza. São pessoas que negam os
problemas ambientais, acreditam que seus comportamentos não afetam o ambiente,
ou simplesmente desconfiam serem falsas as declarações da mídia sobre o assunto
(THOMPSON E BARTON, 1994). Através de extensa pesquisa Snelgar (2006)
afirma que a literatura assinala que os valores egoístas são resultantes de oposição
a princípios de proteção ambiental ou a simples apatia relacionada a estas questões.

Vê-se muito destas características na sociedade atual de consumo, onde impera a
racionalidade econômica. Outra observação importante se faz em torno das pessoas
sempre falarem muito da preocupação ambiental, mas agirem pouco em prol.

2.3.6.2 seus interesses

Os valores altruístas estão atrelados a pessoas que associam os problemas
ambientais aos seres humanos, à comunidade e as gerações futuras. Ou seja,
pessoas que ajudam outros seres humanos, possuem comportamentos altruístas
(STERN, 2000; SNELGAR, 2006).

De acordo com De Groot e Steg (2008), o foco do ser humano que possui orientação
de valores pró-sociais é sempre melhorar em conseqüência do próximo. Já Stern
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(2000) itera que pessoas possuidoras de valores sócio-altruístas, tomam decisões
em relação ao meio ambiente, pautadas em custos e benefícios causados a
sociedade.

Este

comportamento

altruísta

ou

social,

refere-se

tanto

na

obrigatoriedade de se atuar em benefício do próximo (responsabilidade moral), como
em normas sociais, tradições ou costumes do contexto (responsabilidade
convencional).

Thompson e Barton (1994) definem atitudes ecocêntricas naquelas que se baseiam
na relação inseparável do homem com a natureza. As pessoas ecocêntricas tendem
a

valorizar

a

natureza

pela

sua

totalidade.

O

econcentrismo

promove

comportamentos pró-ambientais, pois disseminam a crença de que os seres
humanos podem contribuir individualmente com o meio ambiente, sem esperar por
mudanças no comportamento do governo, instituições ou de seu semelhante.

O altruísmo vem sendo muito discutido desde meados da década de 1970, e as
preocupações das pessoas com um mundo melhor vem levantar questões e propor
modelos e soluções para o comportamento do consumidor em relação ao meio
ambiente.

2.3.6.3 nossos interesses

Os que se preocupam com os problemas adversos ao meio ambiente que poderão
afetar a flora, a fauna e todo ecossistema, baseiam sua orientação em valores
biosféricos. Segundo Stern (2000), pessoas com valores biosféricos tem a tendência
de agir pró - ambientalmente de acordo com as conseqüências percebidas para o
ecossistema e o planeta.

Snelgar (2006) diz que as atitudes em relação a biosfera, resultam sempre de
preocupações globais. Isso não ocorreu com a afirmação de Peattie e Charter
(2005), que asseguram, estar distantes da realidade das pessoas a preocupação
com a biosfera. Mesmo sabendo que todas as ações do homem estão ligadas direta
e indiretamente com a biosfera.
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De acordo com as conclusões de Stern e Dietz (1994) os comportamentos próambientais, as crenças e intenções estão ligados diretamente aos valores altruístas
e biosféricos, e inversamente aos valores egoístas. Thompson e Barton (1994) em
sua obra também tomam esta afirmação como verdadeira.

A literatura demonstra que os indivíduos possuem preocupações com o meio
ambiente, causadas por diversas razões sejam elas antropocêntricas, ou
ecocêntricas. Mas a maioria dos autores concorda que as razões antropocêntricas
superam em quantidade das ecocêntricas.

2.3.7 Modelo conceitual da pesquisa

Através da revisão de literatura, inclusive das escalas ligadas à preocupação e
conscientização das pessoas com o meio ambiente, foi adaptado de Bedante (2004)
o modelo conceitual representado na Figura 07. Este modelo procura demonstrar
dentro das teorias existentes a relação de consciência ambiental, a atitude das
pessoas e a intenção da utilização das sacolas plásticas de material não reciclável.

Como foi explicitado no parágrafo anterior, são três proposições norteadoras do
modelo. Como primeira proposição de trabalho, têm-se a relação consciência
ambiental e atitude, que segundo autores como Murphy, Kangun e Locander (1978),
Balderjahn (1988), Zelenzy, Chua e Aldrich (2000), Straughan e Roberts (1999) que
dizem que o nível de consciência ambiental dos indivíduos, é ligado às
características demográficas ou psicográficas por eles vivenciados.

De acordo com Maloney, Waed e Braucht (1975) e Andrés e Salinas (2002), quanto
mais altos os conhecimentos e a consciência ecológica, mais altas e ativas serão as
atitudes do homem em relação ao meio ambiente. Nesta mesma linha Rodrigues
(1977) afirma que para se ter uma atitude positiva ou negativa em relação a um
objeto, é necessário que se tenha algum conhecimento a respeito.

Hipótese 1 - H1: O nível de consciência ambiental de um indivíduo tem um impacto
em sua atitude em relação ao consumo sustentável.
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A segunda proposição se define na relação entre a atitude e Intenção da utilização
ou não das sacolas plásticas de material não reciclável. Solér (1996) define que o
comportamento de um indivíduo em relação à um objeto, só pode ser relacionado
com a intenção, se este for analisado em conjunto o objeto, a situação e o momento
específicos.

Em relação às atitudes, Andrés e Salinas (2002) verificaram que as pessoas com
atitudes ecológicas positivas mostram-se mais favoráveis ao meio ambiente.
Seguindo a linha da Teoria de Comportamento Planejado – TCP de Ajzen com seu
modelo de intenção do consumidor. Seguindo estas afirmações têm-se a segunda
proposição da pesquisa.

Hipótese 2 – H2: Atitudes em relação ao consumo sustentável impactam na intenção
do uso ou não das sacolas plásticas descartáveis.

Finalmente como terceira proposição têm-se a relação existente entre consciência
ambiental e a intenção de uso das sacolas plásticas de material não reciclável. Os
autores Kaiser, Wolfing e Fuhrer (1999) desenvolveram uma pesquisa e verificaram
que seus resultados indicaram uma relação expressiva entre a consciência
ambiental e a intenção de um comportamento favorável ao meio ambiente. Outra
pesquisa concebida por Andrés e Salinas (2002) mostrou que quanto maior a
consciência ecológica das pessoas, maior é a intenção de comportamento ecológico.
Já Paavola (2001) afirma que as escolhas individuais do consumidor podem sim
fazer do consumo mais sustentável.

Hipótese 3 – H3: O impacto do nível de consciência ambiental aplicado é
relacionado com a intenção de uso ou não das sacolas plásticas.

De acordo com cada um dos construtos e escalas encontradas na literatura que
servem para mensurá-los, desenvolveu-se o modelo representado na Figura 07
abaixo, que relaciona a consciência ambiental, a intenção e a atitude ecológica das
pessoas.
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Consciência
Ambiental
H3

H1

Atitude em
relação ao
consumo
sustentável

H2

Intenção da
utilização de
sacolas
descartáveis

Figura 07 – Modelo de Influência da consciência ambiental nas atitudes em relação ao
consumo sustentável e a intenção da utilização de sacolas descartáveis.
Adaptado de Bedante (2004)
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3 METODOLOGIA

Este capítulo demonstra os procedimentos que originam, analisam e interpretam os
dados pesquisados, seguindo os objetivos propostos e tendo como norte a pergunta
da pesquisa: “Como a prática de lidar com o descarte do lixo impacta na
consciência ambiental, na atitude em relação às sacolas plásticas nãorecicláveis e na intenção de uso deste produto?”

3.1 Caracterização da Pesquisa

Vergara (2009) diz que quantos aos fins uma pesquisa pode ser classificada
segundo seus objetivos, como explicativa, exploratórias, descritiva, metodológica,
aplicada ou intervencionista. Esta pesquisa se caracteriza como descritiva com
abordagem

quantitativa.

Pois

a

mesma

identificará

e

quantificará

se

a

conscientização ambiental e as atitudes de consumo influenciam os consumidores
na escolha da utilização ou não das sacolas plásticas de material não reciclável na
cidade de Belo Horizonte.

Quantos aos meios, o presente estudo baseia-se em pesquisa de campo, norteada
em teorias, bibliografias e conceitos contidos nos temas abordados nesta
dissertação. São eles; a consciência ambiental, as atitudes em relação ao consumo
sustentável e a intenção de uso das sacolas plásticas tradicionais.

De acordo com o modelo conceitual da Pesquisa na Figura 07, e a revisão de
literatura desenvolveu-se um questionário exploratório que se encontra no apêndice
1 ao final deste trabalho.

A escolha de se fazer uma pesquisa quantitativa, se deu pela identificação com
afirmações de autores iguais à Teixeira (2003), que declara “... comportamentos
podem ser medidos através de métodos quantitativos, pois a lógica positivista
dominante dita que fenômenos de conduta estão sujeitos a estruturas sociais,
culturais e de massa”.
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3.2 População

A pesquisa teve como interesse o universo constituído por professores
universitários, com o propósito de avaliar a influência da freqüência do hábito do
descarte do lixo sobre a consciência e atitude em prol do banimento da sacola
plástica não biodegradável. Entende-se que esta população é particularmente
importante pela sua capacidade de formar opinião, principalmente junto ao
importante público constituído pelos alunos universitários. Este universo esteve
delimitado aos docentes das faculdades de Belo Horizonte.
3.3 Amostra

A amostra desta pesquisa caracteriza-se por conveniência, pois a escolha dos
elementos não depende da probabilidade e sim disponibilidade. A quantificação da
população é fator considerável, quando se fala em hábitos de consumo. Pois as
empresas se baseiam em pesquisa de mercado para se medir a aceitação, opinião,
decisão e compra da maioria da população.

A escolha da amostra se deve, por seguir um perfil de entrevistados com mesma
qualificação e participarem de um mesmo contexto social, econômico e cultural. São
professores do nível universitário, atuantes em faculdades e em uma universidade
na cidade de Belo Horizonte. A parcela representativa desta população é de 110
indivíduos que se dispuseram a responder a pesquisa.

3.4 Questionário para coleta de dados

O questionário foi constituído por 30 questões fechadas, elaboradas através de
escala de Likert. As afirmações ou frases contidas em cada uma, estão separadas
de acordo com três temas, que ajudarão a esclarecer os objetivos geral e
específicos desta dissertação.

O primeiro tema a ser tratado é a consciência ambiental. Contém 11 afirmações que
tem a função de identificar no entrevistado, seus hábitos, sua interação com o meio
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ambiente, e sua preocupação com o que está acontecendo no presente e poderá
ocorrer no futuro.

No segundo tema, as 12 frases analisam as atitudes dos entrevistados em relação
ao consumo sustentável. As pessoas serão avaliadas como consumidoras.
Identificando o que cada uma faz, ou toma de atitude ao escolher as sacolas
retornáveis.

Por último, a intenção de uso das sacolas plásticas tradicionais, é avaliada através
de sete afirmações. Os entrevistados demonstram suas ações diante dos
questionamentos que as frases fazem com respeito à utilização ou não das sacolas
plástica de material não reciclável ou de material reutilizável.

3.5 Procedimentos Para Análise dos Dados

Os procedimentos para análise dos dados da pesquisa, estão divididos em duas
subseções, que receberam como suporte o software IBM SPSS - Amos.

Segundo a IBM (2011), este software faz os cálculos estatísticos e a modelagem de
equações estruturais, permitindo a utilização de métodos mais comuns de análise
multivariada, incluindo regressões e análises fatoriais, correlações e análises de
variância.

3.5.1 Procedimentos Estatísticos

Segundo Aaker, Kumar e Day (2001) as técnicas estatísticas empregadas em
pesquisas como esta, classificam-se em univariadas e multivariadas. Quando existe
apenas uma medida para cada um dos objetos da amostra, esta qualifica-se como
uma pesquisa univariada. Assim como, uma pesquisa se diz multivariada, quando se
têm duas ou mais medidas para cada observação ou se consegue fazer a análise de
mais variáveis simultaneamente.
Jöreskog e Sörbon (1982) e Hair et al. (1998) afirmam que para se analisar múltiplos
relacionamentos de variáveis dependentes e independentes, lança-se mão da
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utilização da modelagem de equações estruturais (SEM –Structural Equation
Modeling), que é muito utilizado em problemas nas ciências comportamentais e
sociais.

3.5.2 Modelagem das Equações Estruturais

Modelagem de equações estruturais é utilizada para estimar modelos lineares entre
variáveis. Estas variáveis classificam-se como variáveis observáveis, aquelas que
tem parâmetros conhecidos, e como variáveis latentes, ou seja são os construtos
sem mensuração direta, que podem ser deduzidas à partir de investigação empírica
(VALETTE-FLORENCE, 1988).

Roussel et al. (2002) conclui que um modelo de equações estruturais, testa as
relações lineares hipotéticas entre diversas variáveis. E para desenvolver um modelo
ele propõe alguns passos ou etapas à serem seguidos. Estão dispostos na Figura
08:

Construção de
modelo teórico

Especificação

Estimação

Retificações e ou
Modificações eventuais
do modelo
Identificação

Interpretação
dos resultados

Figura 08 – Passos para desenvolvimento de um modelo de equações estruturais
Fonte: adaptado de Roussel et al. (2002)
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Passo 01 – Construção do modelo teórico
Conjunto de relações que sugerem explicações lógicas e compreensíveis do
fenômeno. Esta elaboração é condição para todas as análises estatísticas baseadas
no método de equações estruturais. As hipóteses sustentam as relações das
variáveis apoiadas em teorias e observações empíricas (ROUSSEL et al., 2002).

Passo 02 – Especificação
Esta se dá pela formalização de um modelo de equações estruturais, que será
representado por relações lineares ou diagramas de caminho (Path Diagram).
Desenvolver neste passo, as equações matemáticas do modelo, ou os gráficos que
representarão as relações de causa e efeito entre construtos e suas derivações
(ROUSSEL et al., 2002).

Passo 03 – Estimação
Estimar é especificar as características do método de análise e os procedimentos
que serão utilizados. Passo que define as escolhas feitas em função da disposição
de dados e objetivos do pesquisador (ROUSSEL et al., 2002).

Passo 04 – Identificação
É uma parte categórica na análise baseada em equações estruturais, pois visa
identificar o modelo. Saber se é possível calcular uma estimação para cada
parâmetro, seja ele coeficiente de correlação, covariância ou regressão (ROUSSEL
et al., 2002)

Passo 05 – Interpretação dos Resultados
É a fase final e avaliativa do processo, onde se verifica os ajustes do modelo
estimado e as combinações dos vários índices que explicarão a estrutura teórica
estudada (ROUSSEL et al., 2002).

De acordo com Hair et al. (1998) e Russel et al. (2002) os índices de ajuste para
modelo de equações estruturais, podem ser classificados em três grupos distintos:
índices de ajustamento absoluto, índices de ajustamento incremental e índices de
parcimônia.
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O Índice de Ajustamento Absoluto verifica se o modelo reproduz corretamente os
dados coletados segundo os parâmetros no quadro 06:

Goodness-of-Fit Index (GFI)

Root Mean Square Error of Approximation
(RMSEA)

- Mede a parte relativa da variância e
covariância
explicada
pelo
modelo
(VALETTE-FLORENCE, 1993).
- É pouco influenciado pelo tamanho da
amostra.
- É sensível à complexidade do modelo.
- Valores acima de 0,9 são válidos para
este indicador (HAIR et al., 1998;
ROUSSEL et al., 2002).
- Representa a diferença média, por grau
de liberdade, de uma medida utilizada
para corrigir a tendência de rejeição da
estatística Qui-Quadrado. - Não se altera
se houver variações no tamanho amostral
e na complexidade do modelo.
- São aceitos valores menores que 0,08,
mas prefere-se menores que 0,05
(ROUSSEL et al., 2002).

Quadro 06 – Parâmetros de Índice de Ajustamento Absoluto (ROUSSEL et al., 2002).

O Índice de Ajustamento Incremental compara o modelo testado com um modelo
restritivo chamado nulo ou de base. De acordo com os parâmetros citados no quadro
07:

Comparative Fit Index (CFI)

Normal Fit Index (NFI)

Tucker-Lewis Index (TLI)

- Mede a diminuição relativa da falta de
ajustamento do modelo (ROUSSEL et al.,
2002).
- Trata-se de uma medida que varia de 0 a
1, sendo que são recomendáveis apenas
valores acima de 0,9 (HAIR et al., 1998)
- Representa a proporção da covariância
total entre as variáveis explicadas do
modelo testado, visto que o modelo nulo é
posto como referência (ROUSSEL et al.,
2002).
- Trata-se de uma medida que varia de 0
até 1 com valores aceitáveis acima de 0,9.
- Este índice é superestimado quando
utiliza-se pequenas amostras
- Ou Nonnormed Fit Index (NNFI), este
índice é similar ao NFI e corrige uma
tendência deste, de subestimar o ajuste.
- Permite estimar a melhora relativa, por
grau de liberdade, do modelo a ser
testado em relação ao modelo nulo
(ROUSSEL et al., 2002).
- De acordo com Hair et al. (1998), não
existe um valor que indique um nível
aceitável
de
ajuste,
no
entanto
recomendam-se valores acima de 0,9.

Quadro 07 – Parâmetros de Índice de Ajustamento Incremental (ROUSSEL et al., 2002).
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O Índices de Parcimônia são destinados a evitar a superestimação de um modelo
através do seguinte parâmetro do quadro 08:

Qui-Quadrado Normalizado (2)

- O Qui-Quadrado testa a hipótese de que
a matriz covariância observada e a
estimada pelo modelo são idênticas.
- Valores de significância (p) inferiores a
0,05 indicam que a hipótese deve ser
rejeitada.
- A estatística Qui-Quadrado deve ser
usada com cuidado, pois, para tamanhos
amostrais superiores a 200 casos, o teste
tende a apresentar diferenças mesmo para
matrizes equivalentes. (ROUSSEL et al.,
2002).

Quadro 08 – Parâmetro do Índice de Parcimônia (ROUSSEL et al., 2002).
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Esta seção inicia-se com os testes de confiabilidade de escala. Finalmente para
nortear a análise, as subseções serão organizadas na seqüência dos objetivos
específicos.
1-Testar a influência da prática de lidar com o descarte do lixo sobre a consciência ambiental.
2- Testar a influência da prática de lidar com o descarte do lixo sobre a atitude em relação às sacolas
plásticas não-recicláveis.
3- Testar a influência da prática de lidar com o descarte do lixo sobre a intenção de uso das sacolas
plásticas não-recicláveis.
4- Comparar a consciência ambiental de professores e alunos universitários.
5- Comparar a atitude em relação às sacolas plásticas não-recicláveis de professores e alunos
universitários.
6- Comparar a intenção de uso das sacolas plásticas não-recicláveis de professores e alunos
universitários.
7- Analisar como a consciência ambiental e a atitude influenciam a intenção de uso das sacolas
plásticas não-recicláveis.

4.1 Teste de Confiabilidade de Escala para Cada Construto

Tomou-se como premissa deste estudo, a análise do coeficiente Alfa de Cronbach,
que mede a correlação existente entre as respostas de um questionário, através de
uma correlação média entre as mesmas (CRONBACH, 1951).

De acordo com

Kerlinger (1964), define-se confiabilidade a relativa abstenção de erros de medida
em um instrumento de mensuração. O autor ressalta, ainda, que a alta confiabilidade
de uma escala, não garante bons resultados científicos, mas estes só podem ser
alcançados se a escala desfruta de alta confiabilidade, ou seja maior que 0,6.

4.1.1 - Construto Consciência Ambiental

Será demonstrado abaixo o teste de confiabilidade de escala do construto
consciência ambiental que os entrevistados responderam:
Tabela 01 – Teste Alpha de Cronbach da Consciência Ambiental
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
,435
11
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Tabela 02 – Análise por pergunta do Teste Alpha de Cronbach relacionados à
Consciência Ambiental
Item-Total Statistics

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7D
C8D
C9
C10D
C11

Scale Mean if
Item Deleted
38,94
38,27
38,51
39,53
38,04
39,41
39,64
39,61
38,49
38,18
38,30

Scale
Variance if
Item Deleted
20,335
19,870
21,537
21,114
19,668
16,905
16,142
19,048
18,124
22,535
18,964

Corrected
Item-Total
Correlation
,132
,275
-,055
-,087
,446
,378
,391
,141
,327
-,126
,356

Cronbach's
Alpha if
Item
Deleted
,422
,390
,486
,531
,369
,327
,312
,423
,357
,492
,364

De acordo com a tabela acima, o Coeficiente Alpha de Cronbach pode ter uma
melhora substancial pela exclusão das variáveis C4 e C10D que possuem menores
índices de correlação.
Tabela 03 – Teste Alpha de Cronbach da Consciência Ambiental sem as variáveis
C4 e C10D
Reliability Statistics
Cronbach’s
Alpha
N of Items
,571
9

Com a retirada das variáveis C4 e C10D obteve-se uma melhora substancial no
coeficiente de Alfa.
Tabela 04 – Análise por pergunta do Teste Alpha de Cronbach relacionados à
Consciência Ambiental sem as variáveis C4 e C10D

C1
C2
C3
C5
C6
C7D
C8D
C9
C11

Item-Total Statistics
Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha if
Item Deleted if Item Deleted Total Correlation
Item Deleted
31,26
19,113
,068
,590
30,60
18,646
,200
,558
30,84
18,945
,022
,615
30,36
18,289
,383
,532
31,74
14,379
,489
,462
31,96
14,145
,439
,477
31,94
17,400
,135
,588
30,82
15,838
,409
,498
30,63
17,080
,391
,514
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Verificou-se que para se assegurar a consistência da escala também existe a
necessidade da eliminação da variável C3.
Tabela 05 – Teste Alpha de Cronbach da Consciência Ambiental sem a variável C3
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
,615
8

Tabela 06 – Análise por pergunta do Teste Alpha de Cronbach relacionados à
Consciência Ambiental sem a variável C3
Item-Total Statistics

C1
C2
C5
C6
C7D
C8D
C9
C11

Scale Mean if
Item Deleted
27,08
26,42
26,18
27,55
27,78
27,75
26,64
26,45

Scale
Variance if
Item Deleted
17,635
17,145
16,609
13,479
13,603
14,976
13,940
15,038

Corrected
Item-Total
Correlation
,057
,195
,422
,430
,344
,230
,475
,486

Cronbach's
Alpha if
Item
Deleted
,645
,610
,576
,543
,576
,615
,532
,543

Após a exclusão das variáveis C3, C4 e C10D o construto Consciência Ambiental
passou a ser formado pelas variáveis: C1, C2, C5, C6, C7, C8, C9, C11. Com a
consistência da escala assegurada.

4.1.2 - Construto Atitude

Segue abaixo o teste de confiabilidade de escala do construto atitude que os
entrevistados responderam:

Tabela 07 – Teste Alpha de Cronbach da Atitude
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
,718
12
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Tabela 08 – Análise por pergunta do Teste Alpha de Cronbach relacionados à
Atitude
Item-Total Statistics

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7D
A8
A9
A10
A11D
A12

Scale Mean if
Item Deleted
42,01
41,01
41,60
40,59
40,48
41,01
41,18
40,45
40,78
41,49
41,19
40,80

Scale
Variance if
Item Deleted
47,092
47,385
42,040
50,482
49,812
44,816
53,361
44,984
41,897
45,188
48,449
49,483

Corrected
Item-Total
Correlation
,366
,344
,539
,232
,329
,516
-,006
,520
,605
,377
,243
,172

Cronbach's
Alpha if
Item
Deleted
,698
,701
,669
,714
,704
,677
,743
,677
,660
,696
,715
,726

A consistência interna da escala de Atitude pode ser confirmada pelo coeficiente alfa
de Cronbach que é superior a 0,60.
4.1.3 - Construto Intenção Comportamental

Encontra-se à seguir, o teste de confiabilidade de escala do construto intenção
comportamental que os entrevistados responderam:

Tabela 09 – Teste Alpha de Cronbach da Intenção comportamental
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
,785
7
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Tabela 10 – Análise por pergunta do Teste Alpha de Cronbach relacionados à
Intenção comportamental
Item-Total Statistics

I1D
I2
I3
I4
I5
I6
I7

Scale Mean if
Item Deleted
22,44
21,53
21,05
21,55
20,91
21,45
21,30

Scale
Variance if
Item Deleted
24,578
22,820
22,558
22,598
25,588
22,451
22,744

Corrected
Item-Total
Correlation
,307
,567
,612
,643
,318
,551
,641

Cronbach's
Alpha if
Item
Deleted
,802
,746
,738
,733
,792
,749
,734

A consistência interna da escala do construto Intenção Comportamental, também
pode ser confirmada pelo coeficiente alfa de Cronbach superior a 0,60.

Então podemos apontar que de acordo com os testes de escala desenvolvidos com
os três construtos, podemos assegurar a consistência da pesquisa como mostra a
tabela 11.

Tabela 11 – Síntese dos testes de escala por Alfa de Cronbach dos três construtos
Construto

Consciência

Inicial

0,435

Alfa de Cronbach
Variáveis excluídas Final

C3; C4; C10D

Conclusão
Consistência interna da escala
assegurada

0,615

Consistência interna da escala
assegurada
Atitude

0,718

-------

0,718

Consistência interna da escala
assegurada
Intenção

0,785

-------

0,785

Assim, fazendo-se o teste de confiabilidade nas escalas de “Consciência Ambiental”,
“Atitudes em Relação ao Consumo Sustentável” e “Intenção de Compra de Produtos
Ecologicamente Embalados” foram encontrados, respectivamente, os seguintes
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valores do Alfa de Cronbach: 0,61, 0,72 e 0,79. Estes valores satisfazem o mínimo
de 0,6 proposto por Hair et al. (1998).
4.2 Verificar se lidar com o problema do descarte do lixo afeta a Consciência
Ambiental, Atitude e Intenção
A tabela 12 apresenta uma síntese dos resultados e compara os construtos com as
respostas dos entrevistados.

Tabela 12 –Comparação das Médias dos Construtos em relação aos três Grupos
Q0
Nunca
Às vezes
Sempre
Total

Consciência
3,79
16
3,76
68
4,14
26
3,85
110

Mean
N
Mean
N
Mean
N
Mean
N

Atitude
3,64
16
3,64
68
4,04
26
3,73
110

Intenção
3,79
16
3,41
68
3,88
26
3,58
110

A tabela acima mostra que os professores que sempre lidam com o problema do
descarte do lixo de suas casas tendem a ter Consciência, Atitude e Intenção mais
elevadas. Objetiva-se saber se as diferenças observadas são significativas.

Tabela 13 – Comparativos percentuais das respostas dos construtos em relação à
lidar ou não com o problema do lixo.
Q0

Valid

Sempre
Às vezes
Nunca
Total

Frequency
26
68
16
110

Percent
23,6
61,8
14,5
100,0

Valid Cumulative
Percent
Percent
23,6
23,6
61,8
85,5
14,5
100,0
100,0

Pode-se observar, que a maior frequência das respostas está concentrada na
resposta "às vezes" (61,8%). Em segundo lugar está a resposta "sempre" (23,6%).

Para se verificar se lidar com o problema do descarte do lixo afeta a consciência
ambiental, a atitude e a intenção foram feitos testes de hipóteses apresentados nas
seções seguintes.
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À seguir serão testadas as hipóteses, onde;
Ho: lidar com o problema do descarte do lixo não afeta a consciência, a atitude e a
Intenção.
H1: lidar com o problema do descarte do lixo afeta a consciência, a atitude e a
Intenção.
4.2.1 - Consciência Ambiental
Segue o teste de hipóteses, onde lidar com o problema afeta (H1) ou não (Ho) a
consciência ambiental.

4.2.1.1 - Comparação entre os grupos: (Nunca lida com o
problema) e (Às vezes lida com o problema).

Faz-se em sequência a comparação da média de consciência ambiental entre os
grupos dos professores que nunca lidam com o problema do descarte do lixo e os
que as vezes o fazem.

Tabela 14 – Comparativo entre o grupo que nunca lida com o problema e aquele que
às vezes lida.
Group Statistics
Q0

Consciência Nunca
Às vezes

N
16
68

Mean
3,789
3,759

Std.
Deviation
,42
,57

Std.
Error
Mean
,11
,07
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Figura 08 – Demonstrativo do teste realizado pelo software SPSS 18, comparando a
consciência com as opções nunca e as vezes lidam com o problema

Tabela 15 – Teste de hipóteses lidar com o problema afeta (H1) ou não (Ho) a
consciência ambiental com as opções nunca e as vezes
Independent Samples Test
Levene's
Test for
Equality of
Variances

C
o
n
s
c
i
ê
n
c
i
a

F
4,958
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not assumed

t-test for Equality of Means
Std.
Mean
Error
Sig. (2- Differen Differen
ce
ce
tailed)

95%
Confidence
Interval of the
Difference
Lower Upper

Sig.

t

df

,029

,198

82

,844

,02987

,15120

-,27092

,33066

,238

29,471

,814

,02987

,12562

-,22687

,28661

Como P-VALOR = Sig. (2-tailed) é maior que 5%, não podemos rejeitar a igualdade
das médias. A média da consciência ambiental do grupo que lida as vezes com o
problema, tem que ser considerada equivalente à média do grupo que nunca lida.
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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 o fazem.

Tabela 16 – Comparativo entre o grupo que as vezes lidam com o problema e
aquele que sempre lida sem afetar a consciência.
Group Statistics
Q0
N
Consciência Às vezes
Sempre

68
26

Std.
Mean
Deviation
3,759
,5683
4,144
,4523

Std.
Error
Mean
,0689
,0887

Figura 09 – Demonstrativo do teste realizado pelo software SPSS 18, comparando a
consciência com as opções às vezes e sempre lidam com o problema
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Tabela 17 – Teste de hipóteses lidar com o problema afeta (H1) ou não (Ho) a
consciência ambiental com as opções às vezes e sempre
Independent Samples Test
Levene's
Test for
Equality of
Variances

F
C
o
n
s
c
i
ê
n
c
i
a

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

Sig.

t

,050

-3,097

3,949

df

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Std.
Interval of the
Mean
Error
Difference
Sig. (2- Differen Differen
tailed)
ce
ce
Lower Upper

92

,003

-,38504

,12433

-,63198

-,13810

-3,428 56,585

,001

-,38504

,11233

-,61002

-,16006

Como P-VALOR é menor que 5%, então 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 às vezes lida.
4.2.1.3 - Comparação entre os grupos: (Nunca 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 nunca lidam com o problema do descarte do lixo e os
que sempre o fazem.
Tabela 18 – Comparativo entre o grupo que nunca lidam com o problema e aquele
que sempre lida sem afetar a consciência.
Group Statistics
Q0
N
Consciência Nunca
Sempre

16
26

Std.
Mean
Deviation
3,789
,420
4,144
,452

Std.
Error
Mean
,105
,089
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Figura 10 – Demonstrativo do teste realizado pelo software SPSS Amos 18,
comparando a consciência com as opções nunca e sempre lidam com o problema

Tabela 19 – Teste de hipóteses lidar com o problema afeta (H1) ou não (Ho) a
consciência ambiental com as opções nunca e sempre
Independent Samples Test
Levene's
Test for
Equality of
Variances

C
o
n
s
c
i
ê
n
c
i
a

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

F

Sig.

t

,298

,588

-2,537

df

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Sig.
Interval of the
Mean
(2Difference
tailed Differen Std. Error
ce
)
Difference Lower
Upper

40

,015

-,35517

,13998

-,63807

-,07226

-2,583 33,735

,014

-,35517

,13748

-,63464

-,07569

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.
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Sintetizando de acordo com o quadro 09, pode-se dizer que em relação ao
Construto Consciência Ambiental, o grupo de professores que sempre lidam com o
problema do descarte do lixo demonstra ter maior consciência ambiental do que os
grupos que às vezes ou nunca lidam com tal problema.
Quadro 09 – Síntese dos testes de hipótese da consciência ambiental
Consciência Ambiental: Síntese dos testes de
hipótese
Frequência
com que
lida com o
problema
Resultado
do Teste

Nunca
X
Às vezes

Às vezes
X
Sempre

Nunca
X
Sempre

Diferença
Diferença
Diferença
Não
Significativa Significativa
Significativa

4.2.2 - Atitude em Relação ao Uso de Sacolas Plásticas Tradicionais

Serão feitos os testes de hipótese, onde lidar com o problema afeta (H1) ou não (Ho)
a atitude em relação ao uso de sacolas plásticas tradicionais de material não
reciclável.

4.2.2.1 - Comparação entre os grupos: (Nunca ou Às vezes lida
com o problema) e (Sempre lida com o problema).

A seguir é apresentada a comparação da média da atitude entre os grupos dos
professores que nunca ou as vezes lidam com o problema do descarte do lixo e os
que sempre o fazem.

Tabela 20 – Comparativo entre o grupo que Nunca ou às vezes lidam com o
problema e aquele que sempre lida.
Group Statistics
Q0
N
Atitude

Nunca ou Às
vezes
Sempre

26
84

Std.
Mean
Deviation
4,035
,490
3,638

,623

Std.
Error
Mean
,096
,068
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Figura 11 – Demonstrativo do teste realizado pelo software SPSS 18, comparando a
atitude com as opções nunca ou as vezes e sempre lidam com o problema

Tabela 21 – Teste de hipóteses lidar com o problema afeta (H1) ou não (Ho) a
atitude com as opções nunca ou as vezes e sempre
Independent Samples Test
Levene's
Test for
Equality of
Variances

F
A
ti
t
u
d
e

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

2,464

Sig.
,119

t
2,976

df

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Std.
Interval of the
Mean
Error
Difference
Sig. (2- Differen Differen
ce
tailed)
ce
Lower Upper

108

,004

,39736

,13350

,13273

,66198

3,376 52,331

,001

,39736

,11771

,16120

,63352

Como P-VALOR é menor que 5%, pode-se rejeitar a igualdade das médias dos dois
grupos, o grupo que sempre lida com o problema, demonstra ter média maior no
construto atitude do que o grupo que às vezes ou nunca lida.
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4.2.2.2 - Comparação entre os grupos: (Nunca lida com o
problema) e (Às vezes lida com o problema).

A seguir é apresentada a comparação da média da atitude entre os grupos dos
professores que nunca lidam com o problema do descarte do lixo e os que as vezes
o fazem.

Tabela 22 – Comparativo entre o grupo que Nunca lida com o problema e aquele
que as vezes lida.
Group Statistics
Q0
N
Atitude

Nunca
Às vezes

16
68

Std.
Mean
Deviation
3,641
,688
3,637
,612

Std.
Error
Mean
,172
,074

Figura 12 – Demonstrativo do teste realizado pelo software SPSS 18, comparando a
atitude com as opções nunca e às vezes lidam com o problema
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Tabela 23 – Teste de hipóteses lidar com o problema afeta (H1) ou não (Ho) a
atitude com as opções nunca e às vezes
Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances

AEqual
t variances
i assumed
t Equal
uvariances
dnot
e assumed

F
,282

Sig.
,597

t-test for Equality of Means

t
,019

95% Confidence
Interval of the
Mean
Difference
Sig. (2- Differenc Std. Error
df
tailed)
e
Difference Lower Upper
82
,985 ,00337
,17416 -,34309 ,34983

,018 20,956

,986

,00337

,18727 -,38613 ,39287

Como P-VALOR é maior que 5%, não se pode rejeitar a igualdade das médias. A
média do construto Atitude do grupo que lida as vezes com o problema, tem que ser
considerada equivalente à média do grupo que nunca lida.
4.2.2.3 - Comparação entre os grupos: (Às vezes lida com o
problema) e (Sempre lida com o problema).

Apresenta-se abaixo a comparação da média da atitude entre os grupos dos
professores que às vezes lidam com o problema do descarte do lixo e os que as
sempre o fazem.

Tabela 24 – Comparativo entre o grupo que às vezes lida com o problema e aquele
que sempre lida.
Group Statistics
Q0
N
Atitude

Às vezes
Sempre

68
26

Std. Std. Error
Mean
Deviation Mean
3,637
,612
,074
4,035
,490
,096
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Figura 13 – Demonstrativo do teste realizado pelo software SPSS 18, comparando a
atitude com as opções às vezes e sempre lidam com o problema

Tabela 25 – Teste de hipóteses lidar com o problema afeta (H1) ou não (Ho) a
atitude com as opções às vezes e nunca
Independent Samples Test
Levene's
Test for
Equality of
Variances

F
A
ti
t
u
d
e

Equal
variance
s
assume
d
Equal
variance
s not
assume
d

2,042

t-test for Equality of Means

Sig.

t

,156

-2,968

df

Std.
Mean
Error
Sig. (2- Differen Differen
ce
tailed)
ce

95%
Confidence
Interval of the
Difference
Lower Upper

92

,004

-,39800

,13412

-,66437

-,13164

-3,277 56,281

,002

-,39800

,12144

-,64125

-,15475
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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 média no
construto Atitude do que o grupo que às vezes lida.

4.2.2.4 - Comparação entre os grupos: (Nunca lida com o
problema) e (Sempre lida com o problema).

Apresenta-se aqui a comparação da média da atitude entre os grupos dos
professores que nunca lidam com o problema do descarte do lixo e os que sempre o
fazem.

Tabela 26 – Comparativo entre o grupo que nunca lida com o problema e aquele que
sempre lida.
Group Statistics
Q0
N
Atitude

Nunca
Sempre

16
26

Std.
Mean
Deviation
3,641
,688
4,035
,490

Std.
Error
Mean
,172
,096

Figura 14 – Demonstrativo do teste realizado pelo software SPSS 18, comparando a
atitude com as opções nunca e sempre lidam com o problema
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Tabela 27 – Teste de hipóteses lidar com o problema afeta (H1) ou não (Ho) a
atitude com as opções nunca e sempre
Independent Samples Test
Levene's
Test for
Equality of
Variances

A
ti
t
u
d
e

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

t-test for Equality of Means
95%
Confidence
Interval of the
Difference
Lower Upper

Sig. (2tailed)

Mean
Differenc
e

Std.
Error
Differen
ce

40

,036

-,39463

,18181

-,76208

-,02718

-2,004 24,408

,056

-,39463

,19695

-,80076

,01150

F

Sig.

t

2,447

,126

-2,171

df

Como P-VALOR é menor que 5%, pode-se rejeitar a igualdade das médias dos dois
grupos, o grupo que sempre lida com o problema, demonstra ter maior Atitude contra
a sacola plástica do que o grupo que nunca lida.

Sintetizando de acordo com o quadro 10, em relação ao Construto Atitude, o grupo
de professores que sempre lidam com o problema do descarte do lixo demonstra ter
maior Atitude contra a utilização da sacola plástica, do que os grupos que às vezes
ou nunca lidam com tal problema.

Quadro 10 – Síntese dos testes de hipótese do construto atitude
Atitude: Síntese dos testes de hipóteses
Frequência
que lida com
o problema
Resultado
do Teste

Nunca
X
Às vezes
Diferença
Não
Significativa

Às vezes
X
Sempre

Nunca
X
Sempre

Diferença
Significativa

Diferença
Significativa
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4.2.3 - Intenção de Uso de Sacolas Plásticas Tradicionais

Neste item se encontram os testes de hipótese, onde lidar com o problema afeta
(H1) ou não (Ho) a intenção de uso das sacolas plásticas tradicionais de material
não reciclável.

4.2.3.1 - Comparação entre os grupos: (Nunca lida com o
problema) e (Às vezes lida com o problema).

A seguir é apresentada a comparação da média da intenção entre os grupos dos
professores que nunca lidam com o problema do descarte do lixo e os que às vezes
o fazem.

Tabela 28 – Comparativo entre o grupo que Nunca lidam com o problema e aquele
que às vezes lida.
Group Statistics
Q0
N
Intenção

Nunca
Às vezes

16
68

Std.
Mean
Deviation
3,786
,569
3,412
,869

Std.
Error
Mean
,142
,105

Figura 15 – Demonstrativo do teste realizado pelo software SPSS 18, comparando a
intenção com as opções nunca e às vezes lidam com o problema
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Tabela 29 – Teste de hipóteses lidar com o problema afeta (H1) ou não (Ho) a
intenção com as opções nunca e às vezes
Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances

I
n
t
e
n
ç
ã
o

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

F
2,315

Sig.
,132

t-test for Equality of Means

t
1,637

df
82

Sig. (2Mean
tailed) Difference
,106
,37395

2,112 33,705

,042

,37395

95% Confidence
Interval of the
Difference

Std. Error
Difference
,22849

Lower
-,08059

Upper
,82849

,17704

,01405

,73385

Como o P-VALOR é maior que 5%, não se pode rejeitar a igualdade das médias. A
média do construto Intenção de Uso do grupo que lida às vezes com o problema
deve 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).

Apresenta-se aqui a comparação da média da intenção entre os grupos dos
professores que às vezes lidam com o problema do descarte do lixo e os que
sempre o fazem.

Tabela 30 – Comparativo entre o grupo que às vezes lidam com o problema e
aquele que sempre lida.
Group Statistics
Q0
N
Intenção

Às vezes
Sempre

68
26

Std.
Deviation
Mean
3,412
,869
3,879
,559

Std.
Error
Mean
,105
,110
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Figura 16 – Demonstrativo do teste realizado pelo software SPSS 18, comparando a
intenção com as opções às vezes e sempre lidam com o problema

Tabela 31 – Teste de hipóteses lidar com o problema afeta (H1) ou não (Ho) a
intenção com as opções às vezes e sempre
Independent Samples Test
Levene's
Test for
Equality of
Variances

F
I
n
t
e
n
ç
ã
o

Equal
variance
s
assume
d
Equal
variance
s not
assume
d

2,629

Sig.
,108

t-test for Equality of Means

t
-2,544

df

Std.
Mean
Error
Sig. (2- Differen Differen
ce
tailed)
ce

95%
Confidence
Interval of the
Difference
Lower Upper

92

,013

-,46736

,18374

-,83228

-,10244

-3,072 70,132

,003

-,46736

,15212

-,77075

-,16396
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Como o P-VALOR é menor que 5%, pode-se rejeitar a igualdade das médias dos
dois grupos, o grupo que sempre lida com o problema, demonstra ter maior média
no construto Intenção de Uso do que o grupo que às vezes lida.
4.2.3.3 - Comparação entre os grupos: (Nunca lida com o
problema) e (Sempre lida com o problema).

Apresenta-se aqui a comparação da média da intenção entre os grupos dos
professores que nunca lidam com o problema do descarte do lixo e os que sempre o
fazem.

Tabela 32 – Comparativo entre o grupo que nunca lidam com o problema e aquele
que sempre lida.
Group Statistics
Q0
N
Intenção

Nunca
Sempre

16
26

Std.
Deviation
Mean
3,786
,569
3,879
,559

Std.
Error
Mean
,142
,110

Figura 17 – Demonstrativo do teste realizado pelo software SPSS Amos 18,
comparando a intenção com as opções nunca e sempre lidam com o problema
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Tabela 33 – Teste de hipóteses lidar com o problema afeta (H1) ou não (Ho) a
intenção com as opções nunca e sempre
Independent Samples Test
Levene's
Test for
Equality
of
Variances

I
n
t
e
n
ç
ã
o

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

F

Sig.

,110

,742

t-test for Equality of Means

t

Mean Std. Error
Sig. (2- Differen Differenc
ce
e
tailed)

df

95%
Confidence
Interval of the
Difference
Lower Upper

-,522

40

,604

-,09341

,17891

-,45499

,26818

-,520

31,470

,607

-,09341

,17965

-,45959

,27278

Como o P-VALOR é maior que 5%, não se pode rejeitar a igualdade das médias. A
média do construto Intenção de Uso do grupo que lida sempre com o problema, tem
que ser considerada equivalente à média do grupo que nunca lida.

Sintetizando de acordo com o quadro 11, em relação ao Construto Intenção, o grupo
de professores que sempre lidam com o problema do descarte do lixo demonstra ter
uma diferença significativa de intenção de uso das sacolas plásticas tradicionais de
material não reciclável., que o grupo que às vezes lidam com tal problema.

Quadro 11 – Síntese dos testes de hipótese do construto intenção
Intenção de uso: Síntese dos testes de hipóteses
Frequência
que lida com
o problema

Intenção

Nunca
X
Às vezes
Diferença
Não
Significativa

Às vezes
X
Sempre
Diferença
Significativa

Nunca
X
Sempre
Diferença
Não
Significativa

Comparando os testes de hipótese de todos os construtos apresentado no quadro
12, verifica-se como demonstrado, no quadro 12, que não se encontra diferenças
significativas quando correlacionamos as respostas “nunca” e “às vezes” lidam com
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o problema do lixo. Em compensação, quando se comparou respostas “às vezes”
com “sempre”, e “nunca” com “sempre”, começaram a aparecer diferenças
significativas. Com ressalva apenas para o construto intenção.

Quadro 12 – Síntese dos testes de hipótese para todos três construtos
Síntese dos testes de hipóteses
Frequência
que lida com
o problema

Consciência

Atitude

Intenção

Nunca
X
Às vezes
Diferença
Não
Significativa
Diferença
Não
Significativa
Diferença
Não
Significativa

Às vezes
X
Sempre

Nunca
X
Sempre

Diferença
Significativa

Diferença
Significativa

Diferença
Significativa

Diferença
Significativa
Diferença
Não
Significativa

Diferença
Significativa

Para dar seqüência na análise do primeiro objetivo específico, verificar se lidar com
o problema do descarte do lixo afeta a Consciência Ambiental, a Atitude e a
Intenção, desenvolveu-se a tabela 34 para originar o gráfico 01, que aponta a
influência dos construtos em lidar com o problema.

Tabela 34 – Análise da relação entre o problema em lidar com o lixo e os construtos
desta pesquisa
Análise do Objetivo Específico 1
Q0
Nunca
Às vezes
Sempre
Total

Consciência
3,79
3,76
4,14
3,85

Atitude
3,64
3,64
4,04
3,73

Intenção
3,79
3,41
3,88
3,58
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Gráfico 01 – Influência de lidar com o problema do lixo de acordo com os contrutos
consciência, atitude e intenção.
Influência de lidar com o problema
4,40

Construtos

4,20
4,00

Consciência

3,80

Atitude

3,60

Intenção

3,40
3,20
3,00
Nunca

Às vezes

Sempre

Frequência

O Gráfico I acima mostra que a curva de Intenção dos professores está sempre
abaixo da curva de Consciência e quase sempre abaixo da curva de Atitude. As
avaliações dos construtos Consciência, Atitude e Intenção "embaralham-se" na
perspectiva dos professores que nunca lidam com o problema, mas se distinguem
para os que às vezes ou sempre descartam o lixo.

Os resultados mostram uma queda da média dos escores no percurso entre
Consciência, Atitude e Intenção. As curvas demonstram uma queda na intensidade
dos construtos à medida que evolui da Consciência para a Atitude e para a Intenção.

A avaliação da Intenção comportamental fica quase sempre abaixo da avaliação da
Atitude e que também é inferior ao escore da Consciência ambiental, A queda
observada nos escores à medida que se evolui, da Consciência para a Atitude e
Intenção, pode estar demonstrando a distância que existe entre pensamento e ação,
que é melhor ilustrada no Gráfico II abaixo.
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Gráfico 02 – Distância entre Pensamento de Ação.

Pensamento X Ação
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3,80

Às vezes

3,60

Sempre

3,40
3,20
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Consciência

Atitude

Intenção

Construtos

Em relação ao Construto Intenção de Uso da Sacola Plástica a média do grupo de
professores que sempre lidam com o problema do descarte do lixo foi equivalente à
média do grupo que nunca lida com tal problema, mas superior à média do grupo
que às vezes lida com o descarte do lixo.

As curvas revelam uma maior homogeneidade na intenção comportamental dos dois
grupos de professores: os que sempre lidam com o problema do descarte do lixo e
os que nunca convivem com tal problema,

A falta de compromisso com a ação, pode ser expressa pela queda na média da
Intenção comportamental, relativa aos demais construtos (Gráfico I), e também pela
aproximação (Gráfico II) entre as média da Intenção dos professores que sempre
lidam com o problema e a média do grupo daqueles que nunca o fazem.

4.3 Comparação dos Professores e Alunos Avaliando os Construtos
Consciência, Atitude e Intenção

Com o auxílio de Santos (2012) através de seu estudo na mesma linha de pesquisa
mas com um grupo de estudantes da cidade de Belo Horizonte, consegue-se fazer
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um comparativo entre professores e estudantes com as mesmas perguntas contidas
no Apêndice I, com os construtos Consciência, atitude e intenção.

Tabela 35 – Escores dos alunos de acordo com as respostas da pesquisa
Escores Alunos
Q0
Nunca
Às vezes
Sempre
Total
Fonte: Santos (2012)

Consciência
3,721
3,908
4,013
3,908

Atitude
Intenção
3,339
3,617
3,617
3,654
3,753
3,826
3,610
3,702

Tabela 36 - Escores dos Professores de acordo com as respostas da pesquisa
Escores Professores
Q0
Nunca
Às vezes
Sempre
Total
Fonte: Dados da Pesquisa

Consciência
3,789
3,759
4,144
3,855

Atitude
Intenção
3,641
3,786
3,637
3,412
4,035
3,879
3,732
3,577

4.3.1 - Comparação entre Professores e Alunos - Amostra Total

Dados de amostra total comparativa de professores e alunos, demonstrando se
existe ou não diferenças nas pesquisas.
Tabela 37 – Comparativo da amostra total dos resultados de Professores e alunos
Classe
Aluno
Professor
Sig. (2-tailed)
Rejeitar Ho?
Existe
diferença
significativa?

Consciência
3,908
3,855
0,404
Não

Atitude
3,610
3,732
0,105
Não

Intenção
3,702
3,577
0,172
Não

Não

Não

Não

Segundo a tabela 37, não se pode dizer que existe diferença significativa, pois todos
os valores estão abaixo do valor mínimo para rejeição de Ho (lidar com o problema
não afeta a consciência, a atitude e a Intenção).
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4.3.2 - Comparação entre Professores e Alunos – Amostra que sempre
Lida com o Problema do descarte

Segue a tabela 38 que demonstra professores e alunos sempre lidando com o
problema de descarte de lixo.

Tabela 38 – Comparativo da amostra dos resultados de Professores e alunos que
sempre lidam com o problema do descarte do lixo
Classe
Aluno
Professor
Sig. (2-tailed)
Rejeitar Ho?
Existe
diferença
significativa?

Consciência
4,013
4,144
0,250
Não

Atitude
3,753
4,035
0,052
Não

Intenção
3,826
3,879
0,752
Não

Não

Não

Não

4.3.3 - Comparação entre Professores e Alunos - Amostra Lida Às Vezes
com o Problema do descarte

Na tabela 39 o comparativo entre as duas classes quanto aos que lidam às vezes
com o problema do descarte de lixo

Tabela 39 – Comparativo da amostra dos resultados de Professores e alunos que às
vezes lidam com o problema do descarte do lixo
Classe
Aluno
Professor
Sig. (2-tailed)
Rejeitar Ho?
Existe
diferença
significativa?

Consciência
3,908
3,759
0,068
Não

Atitude
3,6171
3,6373
0,836
Não

Intenção
3,6541
3,4118
0,053
Não

Não

Não

Não

4.3.4 - Comparação entre Professores e Alunos - Amostra Nunca Lida
com o Problema do descarte

Na tabela 40 encontram-se os dados da amostra entre as duas classes que nunca
lidam o problema do descarte do lixo.
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Tabela 40 – Comparativo da amostra dos resultados de Professores e alunos que
nunca lidam com o problema do descarte do lixo
Classe
Aluno
Professor
Sig. (2-tailed)
Rejeitar Ho?
Existe
diferença
significativa?

Consciência
3,7211
3,7891
0,646
Não

Atitude
3,3390
3,6406
0,113
Não

Intenção
3,6169
3,7857
0,374
Não

Não

Não

Não

Tabela 41 – Síntese dos testes de hipótese entre professores e alunos
Comparação entre Professores e Alunos: Síntese dos testes de
hipóteses
Professores x Alunos
Construto
Frequência
Consciência
Atitude
Intenção
Nunca
Diferença
Diferença
Diferença
Não
Não
Não
Significativa
Significativa
Significativa
Às vezes
Diferença
Diferença
Diferença
Não
Não
Não
Significativa
Significativa
Significativa
Sempre
Diferença
Diferença
Diferença
Não
Não
Não
Significativa
Significativa
Significativa
Total
Diferença
Diferença
Diferença
Não
Não
Não
Significativa
Significativa
Significativa

A análise à partir dos dados da tabela 41 indicam que 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. Esta constatação é preocupante já que os professores, no papel de
educadores, deveriam estar a frente dos alunos repassando valores visando a
conservação do planeta.

4.4- Estabelecer a Relação entre Consciência, Atitude e Intenção

Para se conseguir estabelecer a relação entre os três construtos utilizou-se a
Modelagem de Equações Estruturais (Análise Fatorial Exploratória - AFE).
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4.4.1- Análise Fatorial Exploratória

Para esta parte do processo, foi desenvolvida uma análise fatorial exploratória, que
verifica a unidimensionalmente os construtos do modelo.

Kumar e Dillon (1987) afirmam que somente ocorre a unidimensionalidade de um
construto, se a covariância entre todos os itens reproduzem um único fator. Esta
análise foi desenvolvida de modo que os indicadores fossem agrupados em cada um
dos construtos e foi efetuada com a rotação ortogonal Varimax e com a extração de
componentes principais sobre a matriz de correlações.

Através da Análise fatorial exploratória constatou-se que os construtos consciência
ambiental e atitude possuem três fatores cada. E a intenção de uso das sacolas
plásticas de material não reciclável apenas um fator.

4.4.1.1 - Consciência Ambiental

Os escores e os fatores encontrados no construto Consciência Ambiental estão
representados na tabela 42 abaixo:

Tabela 42 - Matriz de componentes após rotação da Consciência Ambiental.

C1
C2
C5
C6
C7D
C8D
C9
C11

Construto Consciência Ambiental
Rotated Component Matrix
Component
1
2
-,250
,012
,187
-,020
,311
,194
,202
,814
-,028
,830
,783
-,189
,656
,443
,704
,290

3
,795
,527
,696
,014
,103
,111
-,035
,168

Analisando a escala de “consciência ambiental” verificou-se que haviam três fatores
bem definidos. Neste caso, as cargas fatoriais definiram bem este construto como
tridimensional como mostra o quadro 13.
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Quadro 13 – Identificador de Fatores da consciência ambiental
Fator 1
C8D
C9
C11

Fator 2
C6
C7D
Fator 3
C1
C2
C5

Preservação da Natureza
8 – Eu não 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.
11 – O comportamento de cada consumidor pode ter efeito
positivo na sociedade pela opção da não utilização de sacolas
plásticas comuns nos supermercados.
Opção Ambiental
6 – Eu optaria por um supermercado que não utilizasse sacolas
plásticas tradicionais por razões ambientais.
7 – Eu não optaria por um supermercado que disponibilizasse aos
clientes sacolas plásticas tradicionais para transporte das compras.
Preocupação Ambiental
1 – Eu me considero um consumidor ambientalmente consciente.
2 – Eu estou preocupado com as consequências que os problemas
ambientais possam trazer a sociedade.
5 – O uso exagerado e descarte inadequado de sacolas plásticas
podem acarretar sérios problemas ambientais.

4.4.1.2 - Atitude

Os escores e os fatores encontrados no construto Atitude estão representados na
tabela 43 abaixo:

Tabela 43 - Matriz de componentes após rotação da Atitude.
Construto Atitude
Rotated Component Matrix
Component
1
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7D
A8
A9
A10
A11D
A12

2
,066
-,060
,435
,263
,075
,805
,007
,871
,802
,327
,083
,250

3
,755
,584
,561
,048
,424
,118
-,271
,076
,223
,515
,096
,479

-,043
,512
,021
,406
,492
,113
,680
,043
,063
-,075
,719
-,534

105

Em uma análise preliminar da escala de “atitude” verificou-se que possuía apenas
dois fatores. Mas se excluíssem as variáveis A4, A5 e A12 por apresentarem cargas
fatoriais muito baixas, conseguiremos outro fator de expressividade.

Tabela 44 - Matriz de componentes após rotação da Atitude.sem as variáveis A4, A5
e A12.

A1
A2
A3
A6
A7D
A8
A9
A10
A11D

Construto Atitude
Rotated Component Matrix
Component
1
2
,037
,823
-,020
,516
,433
,543
,831
,097
,030
-,307
,881
,084
,790
,230
,310
,600
,096
,075

3
-,040
,580
,111
-,013
,717
,036
,116
-,126
,823

Analisando a escala de “atitude” conseguiu-se três fatores bem definidos. Neste
caso, as cargas fatoriais definiram bem este construto como tridimensional como
mostra o quadro 14.
Quadro 14 – Identificador de Fatores da Atitude
Fator 1 Atitude na Preservação
A6
6 – A não utilização das sacolas plásticas comuns é uma obrigação de todo
consumidor.
A8
8 – A não utilização de sacolas plásticas nos supermercados é uma atitude
ecologicamente correta.
A9
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.
Fator 2 Atitude na Compra
A1
1 – Não utilizarei as sacolas plásticas tradicionais para compra mesmo que
estejam disponíveis no supermercado.
A3
3 – Estou disposto a pagar pelas sacolas biodegradáveis ou reutilizáveis nos
supermercados, pois não agridem o meio ambiente.
A10
10 – É muito simples deixar de utilizar as sacolas plásticas tradicionais nos
supermercados.
Fator 3 Atitude na Utilização
A2
2 – Eu sempre faço um esforço para reduzir o consumo de sacolas plásticas
tradicionais, tanto para transporte de produtos como para descarte do lixo.
A7D
7 – Com relação a não utilização das sacolas plásticas tradicionais nos
supermercados procuro seguir a opinião da minha família ou amigos.
A11D 11 – Tenho outras preocupações mais importantes que a não utilização de
sacolas plásticas para a preservação ambiental.
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4.4.1.3 - Intenção de uso da sacola plástica

Os escores e os fatores encontrados no construto Atitude estão representados na
tabela 45 abaixo:

Tabela 45 - Matriz de componentes após rotação da Intenção.
Intenção de uso da sacola plástica
Rotated Component Matrix
Component
1
2
,336
,694
,793
,727
,567
,698
,779

I1D
I2
I3
I4
I5
I6
I7

,828
,193
-,116
,277
-,571
,048
,081

No construto que avalia a intenção de uso das sacolas plásticas foi verificado uma
unidimensionalidade, pois os indicadores deste construto convergem para a
avaliação apenas da dimensão que se propõe avaliar. Pois a variável 1D não pode
sozinha assegurar outro fator.

Tabela 46 - Matriz de componentes após rotação da Intenção sem a variável 1D.

I2
I3
I4
I5
I6
I7

Component Matrix
Component
1
,712
,794
,732
,527
,702
,787

Analisando a escala de “intenção” conseguiu-se um fator bem definido. Neste caso,
as cargas fatoriais definiram bem este construto como unidimensional como mostra
o quadro 15.
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Quadro 15 – Identificador de Fatores da Intenção
Fator 1 Intenção de uso da sacola plástica
I2
2 – Dados os impactos ambientais eu seria contra se as autoridades
competentes permitissem o retorno das sacolas plásticas tradicionais aos
supermercados.
I3
3 – Eu dispensaria o uso das sacolas plásticas tradicionais em detrimento de
outra forma de transporte para as compras no supermercado.
I4
4 – Eu não voltaria a utilizar as sacolas plásticas tradicionais, pois conheço os
danos ambientais por elas causados.
I5
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.
I6
6 – Eu estaria disposto a pagar pelas sacolas nos supermercados desde que
sua composição estivesse livre de elementos químicos que prejudicam o meio
ambiente.
I7
7 – Eu deixaria de utilizar as sacolas plásticas tradicionais nos supermercados
porque a preocupação ambiental interfere no meu comportamento.

4.4.2 - Teste da confiabilidade das escalas dos construtos acima

Para se fazer as análises de confiabilidade das escalas, toma-se como base o
coeficiente Alfa de Cronbach. Assim, fazendo-se o teste de confiabilidade nas
escalas de “Consciência Ambiental”, “Atitude” e “Intenção de uso das sacolas
plásticas” foram encontrados, respectivamente, os seguintes valores do Alfa de
Cronbach de acordo com as tabelas 47, 48 e 49. Estes valores satisfazem o mínimo
de 0,7 proposto por Hair et al. (1998).

Tabela 47 – Alfa de Cronbach dos fatores de consciência ambiental
Fator 1

Preservação da
Natureza
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
,605

Fator 2

N of Items
3
Opção Ambiental

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
,639
Fator 3

N of Items
2
Preocupação
Ambiental

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
,421

N of Items
3
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Tabela 48 – Alfa de Cronbach dos fatores de Atitude
Fator 1

Atitude na
Preservação
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
,818

Fator 2

N of Items
3
Atitude na Compra

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
,604
Fator 3

N of Items
3
Atitude na Utilização

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
,538

N of Items
3

Tabela 49 – Alfa de Cronbach do fator de Intenção
Fator 1

Intenção de uso da
sacola plástica
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
,802

N of Items
6

Analisando todos os fatores dos construtos viu-se que apenas dois dos sete fatores
apresentaram a estatística de confiabilidade baixa (Preocupação Ambiental e Atitude
na Utilização). Mesmo com estas restrições a modelagem de equações estruturais
foi realizada utilizando todos os fatores encontrados na Análise Fatorial Exploratória.

4.4.3- Estatísticas Descritivas dos Construtos

Para complementação da pesquisa, foi desenvolvido em sequência através das
tabelas abaixo, o cálculo das estatísticas descritivas com o cálculo da média, desvio
padrão e variância fornecidas pelo software SPSS Amos 18, para cada construto.

Nas tabelas abaixo pode-se confirmar, que a média total encontrada em todos os
fatores, é acima de 3, em uma escala que vai de 1 a 5. Então pode-se concluir que
é um valor satisfatório.
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O único fator que deixa o desvio padrão fora dos outros valores é o do construto
consciência ambiental no fator nomeado de preocupação ambiental (0,76). Tem-se
como valor mínimo de desvio o de 0,582, causado provavelmente por uma possível
dúvida ao se responder se o uso exagerado e descarte inadequado de sacolas
plásticas podem acarretar sérios problemas ambientais.

Como a variância é diretamente relacionado ao desvio padrão então se pôde
observar também que o único valor que dispersou mais que os outros é o do fator
preocupação ambiental do construto consciência ambiental.

Tabela 50 – Estatística Descritiva da Consciência Ambiental
Descriptive Statistics
N
C1
C2
C5
C6
C7D
C8D
C9
C11
Média

110
110
110
110
110
110
110
110
110

Mean
3,75
4,42
4,65
3,28
3,05
3,08
4,20
4,39
3,85

Std. Deviation
,930
,759
,582
1,242
1,367
1,293
1,082
,847
1,01

Variance
,866
,576
,338
1,544
1,869
1,672
1,171
,717
1,09

Tabela 51 – Estatística Descritiva dos Fatores da Consciência Ambiental
Fator 1

Preservação da Natureza
Descriptive Statistics

N
C8D
C9
C11
Média

Mean
110
110
110
110

3,08
4,20
4,39

3,89
Fator 2

Std. Deviation
1,293
1,082
,847

Variance
1,672
1,171
,717

1,07
Opção Ambiental

1,19

Descriptive Statistics
N
C6
C7D
Média

Mean
110
110
110

3,28
3,05

3,17
Fator 3

Std. Deviation
1,242
1,367

Variance
1,544
1,869

1,30
Preocupação Ambiental

1,71

Descriptive Statistics
N
C1
C2
C5
Média

Mean
110
110
110
110

3,75
4,42
4,65

Std. Deviation
,930
,759
,582

4,28

,76

Variance
,866
,576
,338

,59
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Tabela 52 – Estatística Descritiva da Atitude
Descriptive Statistics
N
A1
A2
A3
A6
A7D
A8
A9
A10
A11D
Média

Mean
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110

Std. Deviation
1,209
1,217
1,485
1,209
1,175
1,182
1,381
1,448
1,315
1,29

2,77
3,77
3,18
3,77
3,60
4,33
4,00
3,29
3,59
3,59

Variance
1,462
1,480
2,205
1,462
1,380
1,396
1,908
2,098
1,730
1,68

Tabela 53 – Estatística Descritiva dos Fatores da Atitude
Fator 1

Atitude na Preservação
Descriptive Statistics

N
A6
A8
A9

Mean
110
110
110
110

Média

3,77
4,33
4,00

4,03
Fator 2

Std. Deviation
1,209
1,182
1,381

Variance
1,462
1,396
1,908

1,26
Atitude na Compra

1,59

Descriptive Statistics
N
A1
A3
A10

Mean
110
110
110
110

Média

2,77
3,18
3,29

3,08
Fator 3

Std. Deviation
1,209
1,485
1,448

Variance
1,462
2,205
2,098

1,38
Atitude na Utilização

1,92

Descriptive Statistics
N
A2
A7D
A11D
Média

Mean
110
110
110
110

3,77
3,60
3,59

Std. Deviation
1,217
1,175
1,315

3,65

1,24

Variance
1,480
1,380
1,730

1,53

Tabela 54 – Estatística Descritiva da Intenção de uso da sacola plástica
Fator 1

Intenção de uso da sacola plástica
Descriptive Statistics

N
I2
I3
I4
I5
I6
I7
Média

Mean
110
110
110
110
110
110
110

Std. Deviation

Variance

3,51
3,99
3,48
4,13
3,59
3,74

1,187
1,161
1,115
1,158
1,266
1,098

1,408
1,349
1,243
1,341
1,602
1,205

3,74

1,16

1,36

111

4.4.4 - Modelagem de Equações Estruturais ou Análise Fatorial
Confirmatória
Para a análise fatorial confirmatória, deve-se aplicar o Método de Agregações
Parciais, segundo autores como Gerbing e Anderson (1984), Anderson e Gerbing
(1988), Garver e Mentzer (1999) e Perin (2002). O método transforma as variáveis
latentes em variáveis observáveis através da média dos latentes decompondo-se em
um modelo integrado.

A utilização do método das agregações parciais consegue-se reduzir o erro
aleatório. Com isso simplifica-se o modelo complexo com redução do número de
parâmetros à serem estimados (GARVER E MENTZER, 1999).

Cada uma das dimensões que surgiram da AFE - Análise Fatorial Exploratória foi
transformada em indicador de variável latente, com a finalidade de manter a análise
do modelo original.

4.4.4.1 - Modelo 1

O modelo 01 na figura 18, assume a não existência de covariância entre os
construtos Consciência Ambiental e Atitude.
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Figura 18 – Modelo 01 – Sem covariância entre Consciência e Atitude

Tabela 55 – Dados fornecidos pelo software para se construir o modelo 01 que não
possui covariância entre os construtos consciência e atitude.
Variável
Endógena

Relação de
Dependência

Variáveis
Latentes

Estimate

Intenção

<---

Consciência

0,854

Intenção

<---

Atitude

3,976

Índices de adequação do modelo

GFI
RMSEA
CFI
NFI
TLI
X2
GL
X2/GL
P

S.E.

C.R.

0,281

3,038

3,242

1,226

P

Significância

Significativo ao nível
0,002 de 5%
Não Significativo ao
0,22 nível de 5%

Índices encontrados

0,774
0,188
0,614
0,569
0,51
251,49
52
4,836
0,00

Valores de referência

Superior a 0,9
Inferior a 0,08
Superior a 0,9
Superior a 0,9
Superior a 0,9
Inferior a 0,05

4.4.4.2 - Modelo 2
O modelo 02 na figura 19, assume uma relação seqüencial entre os construtos
Consciência Ambiental e Atitude.
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Figura 19 – Modelo 02 – Relação Seqüencial entre Consciência e Atitude

Tabela 56 – Dados fornecidos pelo software para se construir o modelo 02 que
possui relação sequencial entre os construtos consciência e atitude.
Variável Endógena

Relação de
Dependência

Variáveis
Latentes

Estimate

S.E.

Atitude

<---

Consciência

0,432

0,239

Intenção

<---

Atitude

3,945

2,111

Índices de adequação do modelo

GFI
RMSEA
CFI
NFI
TLI
X2
GL
X2/GL
P

C.R.

P

Significância

Não
Significativo ao
1,808 0,071 nível de 5%
Não
Significativo ao
1,869 0,062 nível de 5%

Índices encontrados

0,83
0,132
0,808
0,741
0,757
151,146
52
2,907
0,00

Valores de referência

Superior a 0,9
Inferior a 0,08
Superior a 0,9
Superior a 0,9
Superior a 0,9
Inferior a 0,05
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4.4.4.3 - Modelo 3

O modelo 03 na figura 20, assume a covariância entre os construtos Consciência
Ambiental e Atitude.

Figura 20 – Modelo 03 – Covariância entre Consciência e Atitude
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Tabela 57 – Dados fornecidos pelo software para se construir o modelo 03 que
possui correlação entre os construtos consciência e atitude.
Variável
Endógena

Relação de
Dependência

Variáveis
Latentes

Estimate

S.E.

Intenção

<---

Consciência

0,444

0,186

Intenção

<---

Atitude

2,709

1,478

Índices de adequação do modelo

C.R.

P

Índices encontrados

GFI
RMSEA
CFI
NFI
TLI
X2
GL
X2/GL
P

Significância

Significativo ao
2,392 0,017 nível de 5%
Não Significativo ao
1,833 0,067 nível de 5%
Valores recomendados

0,84
0,13
0,82
0,75
0,76
146,88
51,00
2,88
0,00

Superior a 0,9
Inferior a 0,08
Superior a 0,9
Superior a 0,9
Superior a 0,9
Inferior a 0,05

Comparando os três modelos na tabela 57, podemos verificar que o modelo mais
adequado aos apresentados na pesquisa é o de número 3, pois o mesmo apresenta
os índices que melhor se aproximam dos ideais de referência.

Tabela 58 – Comparativo dos índices de adequação do modelo que representa a
pesquisa
Índices encontrados
Índices de
adequação do
modelo
GFI
RMSEA
CFI
NFI
TLI
X2
GL
X2/GL
P

Modelo 1
0,830
0,132
0,808
0,741
0,757
151,146
52,000
2,907
0,000

Modelo 2
0,774
0,188
0,614
0,569
0,51
251,49
52
4,836
0,00

Modelo 3
0,839
0,131
0,815
0,748
0,760
146,880
51,000
2,880
0,000

Valores de
referência
Superior a 0,9
Inferior a 0,08
Superior a 0,9
Superior a 0,9
Superior a 0,9
Inferior a 0,05
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5 CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E PROPOSIÇÃO DE NOVAS PESQUISAS

5.1 Conclusões

Este estudo buscou investigar como a prática de lidar com o descarte do lixo impacta
na consciência ambiental, na atitude e na intenção de uso das sacolas plásticas de
material não reciclável. E para isto, foram revistas algumas teorias que permitiram
discutir estes construtos. São elas: histórico da sustentabilidade ambiental, as novas
abordagens ecológicas, o Paradigma social dominante, marketing verde, consciência
do consumidor e a Teoria do comportamento planejado. Todas estas e mais
algumas incluídas no estudo, forneceram subsídios para o desenvolvimento da
pesquisa.

5.2 Hipóteses da Pesquisa
Com a análise das equações estruturais verificou-se que as relações hipotetizadas
de acordo com as teorias, se confirmaram com a amostra utilizada na pesquisa.
Através disso pode-se concluir, que uma pessoa com níveis mais altos de
consciência ambiental se preocupa mais em lidar com o problema do descarte do
lixo.

Na comparação entre alunos e professores demonstrados na tabela 41 página 102,
verificou-se que ambas as classes não obtiveram diferenças significativas em suas
respostas. Nem na preocupação com o descarte do lixo e muito menos na relação
dos três construtos do modelo. Isto pode ser um alerta, pois em uma sociedade,
onde os educadores deveriam fornecem aos seus alunos, boa parte de
conhecimento e exemplos. Será que os mesmos deveriam possuir maiores níveis de
consciência, atitude e intenção. Isso não foi constatado pela pesquisa.

A relação existente entre consciência, atitude e intenção, pode ser constatada no
modelo escolhido para a pesquisa na página 115 tabela 57, onde se conseguiu
desenvolver um comparativo dos três modelos em relação aos índices de
adequação.
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No modelo 3, há uma correlação entre os três construtos, que mais se adequou aos
parâmetros de referência. Então se pode dizer, que neste modelo tem-se o espelho
da realidade, onde consciência ambiental e atitude relacionam entre si e influenciam
na intenção de utilização das sacolas plásticas de material não reciclável.

Com isso levantado, conclui-se que pessoas com maiores níveis de consciência
ambiental, têm atitudes mais positivas em relação ao consumo sustentável, Ou seja,
quanto mais consciência ambiental a pessoa tiver, maior será a atitude na intenção
da não utilização de sacolas plásticas de material não reciclável.
5.3 Implicações e Limitações da Pesquisa
Os resultados desta pesquisa fornecem implicações diversas, mas principalmente
quanto ao comportamento do consumidor. O mesmo foi adquirindo com o passar do
tempo, hábitos e conhecimentos diferentes. Como foi visto no capítulo 2 deste
trabalho, onde identificou-se os diversos tipos de consumidor. Personagem que foi
diretamente afetado pelo tempo, conhecimento, valores e convívio social.

Resumindo o exposto, este trabalho possui implicações gerenciais, governamentais
e de marketing. Pois com a aplicação de uma ciência social, consegue-se traçar todo
um perfil de consumo local, ou pelo menos a intenção de consumir algo, ou até
mesmo a verificação do consumidor em se preservar o meio ambiente.

As maiores limitações foram de cunho operacional. Pois por se tratar de um
questionário um pouco extenso, teve que ser aplicado com a presença do aplicador
pessoalmente, para que seja respondido por completo. Além disso, contou-se com a
disponibilidade de cada profissional em seu horário de folga, impedindo também
uma amostra maior.

Outra limitação se concentrou nos resultados da análise estatística com base nos
que foi obtido. Pois existe uma diferença significativa entre a situação real e o
modelo. Alguns autores aqui citados já haviam confirmado em seus estudos, que a
intenção (no nosso caso: da utilização das sacolas plásticas de material não
reciclável), não depende somente da atitude e consciência ambientais, mas de
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diversos fatores externos e pontuais que a afetam de forma diferente, como falta de
tempo, disponibilidade, transporte entre outros, que tornariam este estudo muito
mais extenso.
5.4 Propostas para pesquisas Futuras
Acredita-se que esta dissertação abriu várias portas e janelas que irão permitir dar
continuidade desta ou propor novas considerações acerca do assunto abordado.

Primeiramente propõe-se a verificação de alguns fatores externos influenciando na
intenção de uso das sacolas plásticas de material não reciclável. Fatores como
tempo, quantidade de compras e ou transporte utilizado pelo consumidor.

Outra opção de estudo, seria medir o impacto que uma lei como a LEI MUNICIPAL
Nº 9.529 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2008 (anexo I), realmente afeta o consumo ou
o meio ambiente.

Para finalizar se têm a certeza que este estudo em conjunto com outros que foram
ou estão sendo desenvolvidos contribuem com o entendimento do ser humano,
quanto consumidor e ser social.
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APÊNDICE I – Questionário Desenvolvido para Pesquisa
Prezado Colega,
O objetivo dessa pesquisa é analisar o comportamento ambientalmente consciente dos professores 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
Discordo
Discordo
Concordo
Concordo
Totalmente
em Parte
em
Parte
Totalmente
Indiferente
1
2
4
5
3
1 – Eu me considero
ambientalmente consciente.

um

consumidor

2 – Eu estou preocupado para as consequências
que os problemas ambientais podem trazer à
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 o 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
descartáveis para transporte das compras.
8 – Eu continuo utilizando as sacolas plásticas para
acondicionar o lixo e acho um procedimento
correto.
9 – A não utilização das sacolas plásticas
descartáveis 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 descartáveis nos
supermercados.
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ATITUDES EM RELAÇÃO AO CONSUMO SUSTENTÁVEL
Discordo
Discordo
Concordo
Indiferente
Totalmente
em Parte
em Parte
3
1
2
4
1 – Não utilizarei as sacolas plásticas descartáveis
para compra mesmo que estejam disponíveis no
supermercado.
2 – Eu sempre faço um esforço para reduzir o
consumo de sacolas plásticas descartáveis, 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 - Acho importante que o supermercado que eu
faço compras, tenha programas de preservação do
meio ambiente.
6 – A não utilização das sacolas plásticas
descartáveis é uma obrigação de todo
consumidor.
7 – Com relação à não utilização das sacolas
plásticas descartáveis nos supermercados, procuro
seguir a opinião da minha família ou amigos.
8 – A não utilização de sacolas plásticas
descartáveis 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.

Concordo
Totalmente
5
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INTENÇÃO DE USO DAS SACOLAS PLÁSTICAS TRADICIONAIS
Discordo
Discordo
Concordo
Indiferente
Totalmente
em Parte
em Parte
3
1
2
4
1 – Eu voltaria a utilizar as sacolas plásticas
descartáveis 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
descartáveis, em detrimento de outra forma de
transporte para as 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.

Concordo
Totalmente
5
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APÊNDICE II – Resultados dos Modelos através do Software (SPSS – AMOS)
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
Estimates

Likelihood

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate

S.E.

C.R.

P Label

0,281
3,242

3,038
1,226

0,002
0,22

Intenção
Intenção

<--<---

Consciência
Atitude

0,854
3,976

FC1

<---

Consciência

1

FC2

<---

Consciência

1,084

0,312

3,477

***

FC3
FA3
FA2
FA1
I2
I3
I4
I5
I6
I7

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

Consciência
Atitude
Atitude
Atitude
Intenção
Intenção
Intenção
Intenção
Intenção
Intenção

0,346
1
5,495
6,201
1
1,18
1,058
0,612
1,192
1,17

0,135

2,571

0,01

4,405
4,958

1,247
1,251

0,212
0,211

0,253
0,238
0,221
0,269
0,243

4,664
4,451
2,767
4,426
4,813

***
***
0,006
***
***

Estimate
0,231
0,015
-0,067
0,425
0,97
0,245
0,773
0,621
0,591
0,895
0,64
0,672
1,142
0,877
0,509

S.E.
0,092
0,023
0,06
0,085
0,153
0,035
0,105
0,11
0,12
0,131
0,101
0,102
0,158
0,133
0,084

C.R.
2,519
0,631
-1,116
5,025
6,341
6,997
7,343
5,665
4,93
6,857
6,341
6,591
7,23
6,614
6,082

Variances: (Group number 1 - Default model)

ec
ea
ei
e1
e2
e3
e6
e5
e4
e7
e8
e9
e10
e11
e12

P Label
0,012
0,528
0,264
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
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Model
Summary
CMIN

Fit

Model
Default model
Saturated model
Independence
model

NPAR
26
78

CMIN
251,49
0

DF
52
0

P
0

CMIN/DF
4,836

12

583,242

66

0

8,837

RMR
0,218
0

GFI
0,774
1

AGFI
0,661

PGFI
0,516

0,41

0,384

0,272

0,325

NFI
Delta1
0,569
1

RFI
rho1
0,453

IFI
Delta2
0,624
1

TLI
rho2
0,51

0

0

0

0

PRATIO
0,788
0

PNFI
0,448
0

PCFI
0,484
0

1

0

0

NCP
199,49
0

LO 90
153,805
0

HI 90
252,71
0

517,242

443,766

598,181

FMIN
2,307
0

F0
1,83
0

LO 90
1,411
0

HI 90
2,318
0

5,351

4,745

4,071

5,488

RMSEA
0,188

LO 90
0,165

HI 90
0,211

PCLOSE
0

0,268

0,248

0,288

0

RMR, GFI
Model
Default model
Saturated model
Independence
model
Baseline Comparisons

Model
Default model
Saturated model
Independence
model

Parsimony-Adjusted Measures
Model
Default model
Saturated model
Independence
model
NCP
Model
Default model
Saturated model
Independence
model
FMIN
Model
Default model
Saturated model
Independence
model
RMSEA
Model
Default model
Independence
model

CFI
0,614
1
0
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AIC
Model
Default model
Saturated model
Independence
model

AIC
303,49
156

BCC
310,532
177,125

BIC
373,702
366,637

CAIC
399,702
444,637

607,242

610,492

639,647

651,647

ECVI
2,784
1,431

LO 90
2,365
1,431

HI 90
3,273
1,431

MECVI
2,849
1,625

5,571

4,897

6,314

5,601

HOELTER
.05
31

HOELTER
.01
35

17

18

ECVI
Model
Default model
Saturated model
Independence
model

HOELTER

Model
Default model
Independence
model
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Modelo 2

Assumindo uma relação sequêncial entre os construtos Consciência Ambiental e Atitude

Estimates (Group number 1 - Default model)
Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)
Maximum
Estimates

Likelihood

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)
Estimate

S.E.

C.R.

P Label

0,239
2,111

1,808
1,869

0,071
0,062

Atitude
Intenção

<--<---

Consciência
Atitude

0,432
3,945

FC1

<---

Consciência

1

FC2

<---

Consciência

1,114

0,2

5,569

***

FC3
FA3
FA2
FA1
I2
I3
I4
I5
I6
I7

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

Consciência
Atitude
Atitude
Atitude
Intenção
Intenção
Intenção
Intenção
Intenção
Intenção

0,27
1
3,632
5,292
1
1,172
1,02
0,625
1,165
1,157

0,086

3,15

0,002

1,937
2,755

1,875
1,921

0,061
0,055

0,195
0,182
0,172
0,207
0,186

6,025
5,612
3,622
5,64
6,204

***
***
***
***
***

Estimate
0,245
-0,017
0,064
0,412
0,938
0,255
0,759
0,681
0,342
0,88
0,629
0,696
1,128
0,888
0,505

S.E.
0,079
0,019
0,038
0,067
0,134
0,034
0,103
0,098
0,064
0,129
0,1
0,105
0,156
0,134
0,083

C.R.
3,112
-0,893
1,687
6,127
7,007
7,485
7,352
6,93
5,341
6,833
6,305
6,656
7,217
6,638
6,065

Variances: (Group number 1 - Default model)

ec
ea
ei
e1
e2
e3
e6
e5
e4
e7
e8
e9
e10
e11
e12

P Label
0,002
0,372
0,092
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
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Model
Summary

Fit

CMIN
Model
Default model
Saturated model
Independence
model

NPAR
26
78

CMIN
151,146
0

DF
52
0

P
0

CMIN/DF
2,907

12

583,242

66

0

8,837

RMR
0,09
0

GFI
0,83
1

AGFI
0,746

PGFI
0,554

0,41

0,384

0,272

0,325

NFI
Delta1
0,741
1

RFI
rho1
0,671

IFI
Delta2
0,813
1

TLI
rho2
0,757

0

0

0

0

PRATIO
0,788
0

PNFI
0,584
0

PCFI
0,637
0

1

0

0

NCP
99,146
0

LO 90
66,099
0

HI 90
139,834
0

517,242

443,766

598,181

FMIN
1,387
0

F0
0,91
0

LO 90
0,606
0

HI 90
1,283
0

5,351

4,745

4,071

5,488

RMR, GFI
Model
Default model
Saturated model
Independence
model
Baseline Comparisons

Model
Default model
Saturated model
Independence
model

Parsimony-Adjusted Measures
Model
Default model
Saturated model
Independence
model
NCP
Model
Default model
Saturated model
Independence
model
FMIN
Model
Default model
Saturated model
Independence
model

CFI
0,808
1
0
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RMSEA
Model
Default model
Independence
model

RMSEA
0,132

LO 90
0,108

HI 90
0,157

PCLOSE
0

0,268

0,248

0,288

0

AIC
203,146
156

BCC
210,188
177,125

BIC
273,359
366,637

CAIC
299,359
444,637

607,242

610,492

639,647

651,647

ECVI
1,864
1,431

LO 90
1,561
1,431

HI 90
2,237
1,431

MECVI
1,928
1,625

5,571

4,897

6,314

5,601

HOELTER
.05
51

HOELTER
.01
57

17

18

AIC
Model
Default model
Saturated model
Independence
model
ECVI
Model
Default model
Saturated model
Independence
model

HOELTER

Model
Default model
Independence
model

Modelo 3

Assumindo a 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.

C.R.

P Label

0,186
1,478

2,392
1,833

0,017
0,067

Intenção
Intenção

<--<---

Consciência
Atitude

0,444
2,709

FC1

<---

Consciência

1

FC2

<---

Consciência

1,146

0,204

5,622

***

FC3
FA3
FA2
FA1
I2
I3
I4
I5
I6
I7

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

Consciência
Atitude
Atitude
Atitude
Intenção
Intenção
Intenção
Intenção
Intenção
Intenção

0,27
1
3,638
5,061
1
1,178
1,036
0,621
1,172
1,167

0,087

3,119

0,002

1,872
2,548

1,943
1,986

0,052
0,047

0,197
0,184
0,174
0,209
0,189

5,99
5,627
3,577
5,613
6,182

***
***
***
***
***

Estimate
0,11

S.E.
0,057

C.R.
1,918

P Label
0,055

Estimate
0,239
0,027
0,001
0,417
0,928
0,255
0,761
0,711
0,473
0,888
0,631
0,687
1,134
0,89
0,503

S.E.
0,078
0,027
0,039
0,067
0,133
0,034
0,103
0,103
0,095
0,129
0,1
0,103
0,157
0,134
0,083

C.R.
3,077
0,988
0,021
6,201
6,965
7,486
7,394
6,927
5
6,861
6,343
6,653
7,227
6,662
6,088

P Label
0,002
0,323
0,983
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

Covariances: (Group number 1 - Default model)

Consciência

<-->

Atitude

Variances: (Group number 1 - Default model)

Consciência
Atitude
ei
e1
e2
e3
e6
e5
e4
e7
e8
e9
e10
e11
e12
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Model Fit Summary

CMIN
Model
Default model
Saturated model
Independence model

NPAR
27
78
12

CMIN
146,88
0
583,242

DF
51
0
66

P CMIN/DF
0
2,88

RMR
0,088
0
0,41

GFI
0,839
1
0,384

AGFI
0,754

PGFI
0,549

0,272

0,325

NFI
Delta1
0,748
1
0

RFI
rho1
0,674

TLI
rho2
0,76

0

IFI
Delta2
0,82
1
0

PRATIO
0,773
0
1

PNFI
0,578
0
0

PCFI
0,629
0
0

NCP
95,88
0
517,242

LO 90
63,392
0
443,766

HI 90
136,012
0
598,181

FMIN
1,348
0
5,351

F0
0,88
0
4,745

LO 90
0,582
0
4,071

HI 90
1,248
0
5,488

RMSEA
0,131
0,268

LO 90
0,107
0,248

HI 90
0,156
0,288

PCLOSE
0
0

0

8,837

RMR, GFI
Model
Default model
Saturated model
Independence model
Baseline Comparisons

Model
Default model
Saturated model
Independence model

0

Parsimony-Adjusted Measures
Model
Default model
Saturated model
Independence model
NCP
Model
Default model
Saturated model
Independence model
FMIN
Model
Default model
Saturated model
Independence model
RMSEA
Model
Default model
Independence model
AIC

CFI
0,815
1
0
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Model
Default model
Saturated model
Independence model

AIC
200,88
156
607,242

BCC
208,193
177,125
610,492

BIC
273,793
366,637
639,647

CAIC
300,793
444,637
651,647

ECVI
1,843
1,431
5,571

LO 90
1,545
1,431
4,897

HI 90
2,211
1,431
6,314

MECVI
1,91
1,625
5,601

HOELTER
.05
51
17

HOELTER
.01
58
18

ECVI
Model
Default model
Saturated model
Independence model

HOELTER

Model
Default model
Independence model
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ANEXO I – Lei Municipal que regulamenta a proibição da utilização de sacolas
descartáveis na cidade de Belo Horizonte
LEI Nº 9.529 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2008
Dispõe sobre a substituição do uso de saco plástico de lixo e de sacola plástica por
saco de lixo ecológico e sacola ecológica, e dá outras providências.
O povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O uso de saco de plástico de lixo e de sacola plástica deverá ser substituído
pelo uso de saco de lixo ecológico e de sacola ecológica nos termos dessa Lei.
Parágrafo Único – VETADO
I, II, III e IV – VETADOS
Art. 2º - A substituição de uso a que se refere esta Lei acontecerá nos
estabelecimentos privados e nos órgãos e entidades do Poder Público sediados no
Município.
Art. 3º - A substituição de uso a que se refere esta Lei terá caráter facultativo pelo
prazo de 3 (três) anos, contanto a partir da data de publicação dessa Lei, e caráter
obrigatório a partir de então.
Art. 4º - VETADO
I, II, III e IV – VETADOS

§ 1º - VETADO
§ 2º - VETADO
Art. 5º - VETADO
Art. 6º - Fica o poder executivo autorizado a realizar campanhas educativas e de
conscientização de cidadãos e instituições a respeito da substituição de que trata
essa Lei.
Art. 7º - Essa Lei será regulamentada no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contando
da
data
de
sua
publicação.
Art. 8º - Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.
(Originária do Projeto de Lei nº 1.332/07, de autoria do Vereador Arnaldo Godoy)

144

ANEXO II – Veto Parcial da Lei Municipal 9529
RAZÕES DO VETO PARCIAL
Ao analisar a Proposição de Lei nº 627/08, que "Dispõe do uso de saco plástico de
lixo e de sacola plástica por saco de lixo ecológico e sacola ecológica, e dá outras
providências", originária do Projeto de Lei nº 1.332/07, de autoria do ilustre Vereador
Arnaldo Godoy, sou levado a vetá-la parcialmente, conforme passo a aduzir.
No que toca ao disposto no parágrafo único do art. 1º da Proposição em análise,
valho-me, para fundamentar o presente veto, do parecer emitido pela
Superintendência de Limpeza Urbana - SLU, que apostou a existência de
divergência no âmbito da comunidade científica a certa do tema, o que dificulta, no
atual estágio da discussão, precisar conceitos definitivos. Extrai-se do referido
parecer.
“Ressaltamos que há ainda muita divergência no âmbito técnico quanto aos reais
benefícios do uso dos chamados plásticos ecológicos oxibiodegradáveis e seus
impactos no meio ambiente”. De forma simplificada, o debate na comunidade
Cientifica divide-se em duas interpretações, uma defendendo que a introdução de
aditivos reduz a estrutura molecular do plástico de modo a permitir o acesso de
microorganismos que se incumbem mais facilmente da decomposição do material.
Outra corrente considera que o resíduo apenas desaparece a ‘olho nu’ e o material
transformado em pequenas partículas, e desperdiçado no ambiente, com
componentes de tintas e pigmentos cujo impacto ambiental não está ainda
estabelecido. Superada esta divergência, se aprovado o material como realmente
benéfico ao ambiente, a utilização do mesmo estaria em perfeita consonância com a
Lei Orgânica de Belo Horizonte, especialmente em seu capítulo Meio Ambiente.
Em conseqüência deste entendimento, impõe-se, ainda, o veto ao art. 4º da
Proposição, já que, em face da indigitada divergência, não seria prudente, no
presente momento, impor penalidades de cunho considerável em caso de
descumprimento das obrigações impostas, sob pena de ferir-se a razoabilidade que
deve nortear não apenas os atos administrativos, mas também os atos legislativos.
Como o próprio instrumento normativo concede um prazo de três anos para que os
estabelecimentos por ele abrangidos se adéqüem as suas prescrições, nada mais
razoável e ate mesmo coerente com a intenção no nobre parlamentar, que se
aguarde uma definição, pela comunidade cientifica, sobre os reais benefícios do uso
do plástico ecológico/oxibiodegradável na redução dos impactos ao meio ambiente.
Por fim, impõe-se o veto ao art. 5º da Proposição em comento, novamente valendome dos argumentos esposados pela Superintendência de Limpeza urbana, verbis:
“No caso de sacos plásticos” usados para acondicionamento de lixo a SLU poderia
vir a especificar, adquirir e exigir de suas prestadoras de serviço o uso do saco
oxibiodegradável, porém não há como fiscalizar se o saco de lixo apresentado para
a coleta, pelos demais estabelecimentos públicos e privados, é fabricado com o
referido material. Torna-se, na prática, inviável a fiscalização neste
aspecto.(...omissis)
Quanto ao uso de sacolas plásticas (para embalagem e produtos), (...omissis)
parece-nos inadequado que a simples demonstração, por exemplo, através de notas
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fiscais de aquisição de embalagens seja utilizado como meio de fiscalização.
“Assim, para a efetiva comprovação do tipo de material serão necessárias coletas de
exemplares das embalagens (nos supermercados, farmácias, etc.: de todo o
Município) e realizadas análises laboratoriais periódicas.”
Ademais, uma vez que a fiscalização do cumprimento das prescrições ora
estabelecidas importara em despesas para o erário, as mesmas deverão estar
abarcadas em prévia dotação orçamentária, em obediência ao disposto nos artigos
15 e 16 da Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e artigo
134, inciso II, da Lei Orgânica Municipal.
Por todo exposto, veto os parágrafos únicos do art. 1º e respectivos incisos, o art. 4º,
respectivos incisos e parágrafos, e o art. 5º da Proposição de Lei nº. 627/08,
devolvendo-os ao reexame da Egrégia Câmara Municipal.

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2008.
Fernando Damata Pimentel
Prefeito de Belo Horizonte

