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RESUMO
O presente trabalho de curso teve como objetivo geral analisar comparativamente o nível de
engajamento em práticas de consumo sustentável das gerações X e Z da cidade de
Florianópolis por meio de uma Escala já validada de consumo sustentável. Para tanto,
realizou-se uma pesquisa na literatura das principais escalas de consumo ecologicamente
consciente e foi deferida a Escala de Consumo Sustentável proposta por Ricardo e Veiga
(2001), por ser a que atende de forma mais completa os propósitos da pesquisa, englobando
todas as fases de consumo sustentável: pré-uso, uso e pós-uso. Metodologicamente, este
estudo quanto a abordagem do problema é definido como quantitativo e quanto ao objetivo
como sendo descritivo, pois, seus dados são coletados de forma estruturada, através de uma
amostra representativa. O método utilizado para a analise quantitativa dos dados foi a
estatística. A análise dos dados foi realizada com o suporte do software SPSS. O processo de
amostragem realizou-se pela estratificação da população alvo de cada geração em
Florianópolis, com base na segmentação de idades disponível no IBGE. O tamanho da
amostra foi calculado com margem de confiança de 95% e erro amostral de 5%, sendo assim
configurada por 308 respondentes da geração X e 384 da geração Z. Dessa forma,
inicialmente foi realizado um levantamento de dados primários das gerações, referentes ao
perfil dos respondentes e a práticas de consumo sustentável do questionário da Escala
representada pelas dimensões: consciência ecológica, economia de recursos, reciclagem e
frugalidade. Posteriormente, foi realizada a análise intrageracional de cada geração e posterior
cruzamento dos seus indicadores de perfil versus as respostas da escala, e por fim foi
realizada a análise comparativa intergeracional. Os resultados mostraram que os indicadores
de perfil como sexo, renda, estado civil, região onde reside e meio de transporte, são
estatisticamentes significantes somente na geração X, enquanto na geração Z não possuem
influência no seu nível de engajamento em práticas de consumo sustentável. Já em relações as
dimensões a geração X possui maiores médias na economia de recursos e frugalidade e a
geração Z na economia de recursos e reciclagem. Por fim, em relação a análise comparativa
intergeracional, a geração na Z mostrou-se mais engajada na maioria das dimensões de
consumo sustentável da escala, com exceção da frugalidade, que é a propensão a ter hábitos
de vida mais simples.

Palavras-chave: Consumo Sustentável; Gerações; Intergeracional; Nível de Engajamento.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

A crise ambiental da atualidade alerta sobre a exploração excessiva da natureza, que
ameaça a exaustão de recursos naturais, perda de florestas, poluição da água e do ar,
mudanças climáticas, entre outros exemplos que têm tem deixado claro a insustentabilidade
da sociedade de consumo em função da finitude de seus recursos naturais e sua incapacidade
de garanti-los para a sobrevivência das gerações futuras. Guimarães (2001, p. 51) ratifica esta
ideia, colocando que essas adversidades refletem um o modelo de desenvolvimento que
produz danos ecológicos e desigualdade social, definindo-o como "politicamente injusto,
culturalmente alienado e eticamente repulsivo".
As discussões sobre os problemas ambientais, segundo Portilho (2010) iniciam na
década de 60, com críticas aos padrões da produção da sociedade de consumo, principalmente
dos países do Norte. Porém, é na década de 90 que há um deslocamento discursivo, no qual a
preocupação com os problemas ambientais passa da produção para o consumo. Com uma
forte crítica aos hábitos ostensivos e consumistas dos indivíduos, o discurso ambientalista
nesta década destacava a insustentabilidade dos padrões de consumo das sociedades
contemporâneas e o lado negativo do consumismo (PORTILHO, 2010). Sendo assim, “O
princípio da responsabilidade não se dirige mais exclusivamente aos produtores, mas aos
próprios consumidores” (LIPOVETSKY, 2007, p. 341).
Diante deste cenário, uma das soluções apontadas é a transformação do modo de
consumir (COSTA; TEODÓSIO, 2011). Com isso, surgiram novas propostas de consumo
com objetivo de obter soluções para as implicações sócio ambientais decorrentes do avanço
nos padrões e níveis de consumo. Entre eles, cabe destaque na literatura: o consumo verde,
consumo ético, consumo responsável, consumo consciente, e por fim o consumo sustentável,
os quais atuam como estratégias voltadas para o comportamento do consumidor.
Costa e Teodósio (2011) colocam que apesar da proximidade dos conceitos, uma vez
que todos são permeados pela dimensão ambiental, esses não podem ser utilizados como
sinônimos, uma vez que possuem diferenças, principalmente no que tange sua abrangência.
Para os autores, de forma concisa, o consumo responsável significa consumir com mais
qualidade e de maneira mais responsável com a natureza, já o consumo ético abrange além da
não agressão ao meio ambiente o monitoramento da postura das empresas com objetivo de
exigir um comércio ético, enquanto consumo consciente acarreta ter consciência dos impactos
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na hora de escolher o que comprar, de forma a minimizar suas externalidades e o consumo
verde engloba a escolha de produtos verdes, que por meio da tecnologia causam menos dados
ao meio ambiente.
Entretanto, percebe-se que em nenhuma dessas propostas é enfatizada a redução dos
níveis (quantidade) de consumo, mas apenas a forma de consumir. O consumo sustentável,
em contraponto, compreende todas as dimensões de consumo, e seu conceito como define
Cooper (2002) é baseado em: “padrões de consumo através da compra e uso dos bens e
serviços que atendam às necessidades básicas das pessoas em conjunto com a minimização da
degradação ambiental”, e para atender estas proposições o consumo sustentável implica,
necessariamente, em diminuir a quantidade consumida, ao passo que exige alteração da forma
de produzir.
Sendo assim, para efeitos deste estudo foi escolhida a proposta de consumo
sustentável, uma vez que se propõe a ser mais ampla que as anteriores e implica não apenas
na mudança de padrão de consumo, mas em uma redução nos seus níveis, ou seja, na
quantidade consumo.
Ribeiro e Veiga (2011) acrescentam que o consumo sustentável engloba todas as
etapas de consumo, configurando-se como a busca dos consumidores por produtos e serviços
ecologicamente corretos, a economia de recursos naturais, a utilização de materiais e
equipamentos até o fim de sua vida útil, a reutilização sempre que possível e a correta
destinação de materiais para reciclagem no fim do ciclo de vida dos produtos.
Para que haja práticas de consumo sustentável, entretanto, é necessário compreender o
comportamento do consumidor, com relação às questões ambientais. De acordo com Solomon
(2002, p.24), o comportamento do consumidor engloba “o estudo dos processos envolvidos
quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou descartam produtos, serviços,
ideias ou experiências para satisfazer necessidades e desejos”. Sendo assim, fica evidente o
interesse científico em analisá-lo diante destas novas propostas de consumo ecologicamente
conscientes, como o consumo sustentável.
Para uma efetiva análise do comportamento dos consumidores é preciso segmentar os
consumidores em grupos com características especificas. Cabe destaque a segmentação mais
comumente utilizada que é a segmentação demográfica, que utiliza, entre outros, o critério da
idade. A principal razão para este fato, segundo Kotler (2002), é que as necessidades, os
desejos e os índices de utilização dos consumidores estão frequentemente associados às
variáveis demográficas.
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No processo dessa segmentação, há a possibilidade de agrupar as pessoas em gerações. Para
Levy e Weitz (2010), um grupo de gerações são indivíduos dentro da mesma geração que têm
comportamentos de compra similares, uma vez que compartilham as mesmas experiências e
estão no mesmo estágio de vida.
Dentro desta conjuntura de segmentação demográfica aliada ao comportamento do
consumidor diante da proposta de nível de consumo sustentável, destacam-se duas gerações
distintas, com 25 anos de diferença, e que viveram momentos históricos diferentes frente aos
problemas ambientais: a geração X e a geração Z.
Segundo Williams e Page (2011), cada geração tem suas expectativas singulares e
características específicas no que tange aos intervalos temporais de seu crescimento, sendo
notados eventos históricos importantes que podem influenciar em suas decisões no momento
presente. Dessa forma percebe-se que os eventos que marcaram as épocas das gerações X e Z
são bastante diferentes. Enquanto a Geração X presenciou os problemas ambientais mais
tardiamente, a geração Z já nasceu em meio a década de 90, fortemente marcada pelo discurso
ambiental. Além disso, cabe destaque ao fato de que, diferentemente da Geração X, a Geração
Z possui educação ambiental nas escolas desde a infância.
Embora haja divergências quanto às datas que marcam o início e término de cada
geração, o estudo ora proposto, optou-se pela classificação de Ladeira (2010), que segundo o
autor, é a mais comumente utilizada na literatura acadêmica. Conforme o critério geracional
de idade, da Geração X fazem parte os nascidos entre 1961 a 1976; já na Geração Z estão
inclusos os que tiveram seu nascimento após o ano de 1992, ou seja são as crianças e os
jovens de hoje (LADEIRA, 2010).
De acordo com Straughan e Roberts (1999), desde que a questão ambiental surgiu,
buscam-se indicadores para poder explicar a probabilidade das pessoas terem um
comportamento ecologicamente consciente. Sendo assim surgiram diversas escalas para medir
o consumo ambientalmente favorável e suas novas propostas de consumo. Alinhando o
consumo sustentável à segmentação de gerações, para o estudo ora proposto foi investigado
na literatura escalas já testadas, como instrumento para medir o nível de engajamento em
práticas de consumo sustentável das gerações supracitadas.
Diante do exposto buscou-se atrelar as diferenças entre as gerações citadas, somada a
emergência de uma nova forma de consumir proposta pelo consumo sustentável, portanto foi
definido como problema de pesquisa a seguinte questão: Quais são as diferenças em termos
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de nível de engajamento nas práticas de consumo sustentável entre as gerações X e Z de
Florianópolis-SC?

1.2 OBJETIVOS

O presente estudo está ancorado nos objetivos subsequentes.

1.2.1 Objetivo geral

Analisar comparativamente o nível de engajamento em práticas de consumo sustentável entre
as gerações X e Z da cidade de Florianópolis.

1.2.2 Objetivos específicos
 Identificar escalas de consumo sustentável existentes na literatura e definir uma escala
para ser instrumento de coleta de dados intergeracional.
 Levantar dados primários com as gerações X e Z da cidade de Florianópolis, relativos
às práticas de consumo sustentável e perfil dos respondentes.
 Descrever os dados levantados relativos às práticas de consumo sustentável
intergeracional.
 Comparar e analisar o nível de engajamento em práticas de consumo sustentável
intergeracional das gerações X e Z e apontar suas possíveis diferenças.
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1.3 JUSTIFICATIVA

A motivação inicial para este estudo surgiu da observação de diversas problemáticas
ambientais relacionadas ao consumo, e o surgimento de novas propostas de consumo
permeadas pela dimensão ambiental, como o consumo sustentável. Diante disso surgiu o
interesse em compreender como é o comportamento de consumo de diferentes gerações que
vivem hoje os mesmos problemas ambientais, mas que possuem grande diferença de idade e
foram criadas diante de contextos históricos e educacionais diferentes.
De acordo com Hooley (2005) os desejos e habilidades dos consumidores mudam de
acordo com a idade, exigindo novos padrões de produtos. Para Wiernic, Ones e Dilchert
(2013) os mais velhos preferem a satisfação mais rápida, devido ao espaço temporal em seu
ciclo de vida, acarretando menor colaboração com os cuidados com o meio ambiente.
Conforme Dunlap et al. (2000) é esperado que os mais jovens apresentem um nível de
consciência ambiental maior do que as suas gerações antecedentes. Além de serem decisivos
para garantir o futuro do consumo sustentável, e por consolidarem comportamentos de
consumo que vão manter por toda a vida (INSTITUTO AKATU, 2001, p.9)
A partir destas diferenças, é relevante conhecer as disparidades entre as gerações, no
que tange seu nível de engajamento em práticas de consumo sustentável. Assim esse estudo
proporcionará compreender se, efetivamente, há diferenças nessas práticas entre gerações
distintas, através da comparação do nível de engajamento em práticas de consumo sustentável
das gerações X e Z.
De acordo com Ferreira Junior (2015) encontra-se na literatura uma crescente
cobrança e preocupação com o meio ambiente, a qual se torna objeto de pesquisa para
empresas que buscam se adaptar aos novos consumidores, bem como aos estudiosos de
marketing que buscam verificar tendências de consumo. Nesta mesma linha, Williams e Page
(2011) argumentam que a segmentação das gerações pode permitir às empresas adequarem-se
às preferências de consumo de cada segmento. Sendo assim torna-se relevante para as
empresas ampliar sua visão a respeito deste tema, bem como conhecer os consumidores de
diferentes gerações e suas formas de consumo sustentável, para que possam adaptar seus
produtos e serviços direcionar suas estratégias de mercado.
Após explorar trabalhos acadêmicos a respeito do tema na literatura acadêmica
brasileira, foram encontrados diversos estudos que buscaram investigar o consumidor de
produtos ecologicamente corretos, como os propostos por Gonçalves-Dias e Moura (2007);
Eddine, Vettorazzi e Freitas (2008); Brandalise, Possamai e Bertolini (2009); Oliveira e
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Cândido (2010); Alves et al. (2014), contudo, ainda são escassos os temas relacionados,
especificamente, ao comportamento do consumidor sustentável. O estudo ora proposto
configura-se como sendo inédito a correlacionar o consumo sustentável com a comparação
intergeracional na cidade de Florianópolis - SC.
Para que se construam propostas para os problemas ambientais relacionados ao
consumo, faz-se necessário compreender a importância que este assume para os indivíduos
(COHEN e MURPHY, 2001). Assim, Ebreo e Vining (2001) ressaltam a importância em
aprofundar as pesquisas sobre o consumo ecologicamente consciente para que possam ser
elaboradas estratégias de intervenção para influenciar os consumidores que se mostram
indiferentes ou pouco sensíveis às questões ambientais, para que eles também passem a agir
de maneira a reduzir os impactos negativos de suas ações cotidianas.
Além disto, o desenvolvimento deste trabalho tem como propósito auxiliar no
desempenho das acadêmicas, como Bacharéis do Curso de Administração da Universidade
Federal de Santa Catarina e os resultados desta pesquisa podem auxiliar as pesquisas
acadêmicas sobre novas propostas de consumo ecologicamente consciente.
Este trabalho torna-se importante por abordar um tema contemporâneo com
contribuição, inicialmente, para a sociedade que demanda uma forma de consumo que atenda
aos princípios da sustentabilidade do planeta e sobrevivência das futuras gerações, e como
incentivo para esta promover o consumo sustentável. Além de servir de referência a respeito
de como os segmentos de gerações estão se comportando diante de um contexto de problemas
ambientais que cobram mudanças do consumidor, bem como verificar as diferenças
geracionais frente ao consumo.
Contribuindo para justificar o presente estudo, o quadro abaixo apresenta respostas
para as algumas questões definidas por Whetten (2003) sobre o que se constitui uma
contribuição teórica, para realização da justificativa.
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Quadro 1: Questões que justificam a realização da pesquisa
Questões para
identificar uma
contribuição teórica
(WHETTEN, 2003)

Aspectos relacionados a justificativa para realização desta pesquisa

É um trabalho inédito na busca da comparação do nível de engajamento em
práticas de consumo sustentável intergeracional, pela segmentação demográfica
em gerações X e Z, na cidade de Florianópolis-SC.

O que é novo?

Acredita-se que os resultados obtidos poderão contribuir para as pesquisas sobre
consumo sustentável. Podendo ser utilizados para compreender a evolução do
consumo sustentável no Brasil. identificando se houve mudanças nas formas de
consumir dos jovens em relação aos adultos. Além de contribuir para os estudos
sobre gerações que ainda são escassos na literatura.

E daí?

A forma comparativa intergeracional permite visualizar a evolução
intergeracional das práticas de consumo sustentável.
O consumo sustentável é uma temática contemporânea e que faz-se necessária
Porquê agora?
diante da atual crise ambiental.
Os resultados podem auxiliar:
● Pesquisas ambientais e sobre novas propostas de consumo
ecologicamente conscientes,
Quem se importa?
● Incentivo a sociedade a promover o consumo sustentável,
● Entendimento do comportamento das gerações perante suas práticas de
consumo sustentável,
● Empresas formular estratégias que possam abranger os interesses de
consumo de cada geração.
Fonte: Elaboração própria com base em WHETEN (2003).

Porquê dessa forma?

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

Visando atingir os objetivos da pesquisa este trabalho estrutura-se em cinco capítulos.
No primeiro são apresentadas a introdução com contextualização do tema, objetivos geral e
específicos e justificativa.
No próximo capítulo desenvolve-se o referencial teórico sobre fundamentos do
comportamento do consumidor, consumo sustentável, revisão de escalas de consumo
disponíveis na literatura e instrumento de coleta de dados escolhido, e por fim a segmentação
de gerações: X e Z.
O terceiro capítulo trata-se da metodologia e aborda a caracterização do estudo, a
amostragem, a escala de consumo sustentável proposta por Ricardo e Veiga (2011) e as
técnicas de tratamento e análise dos dados.
O quarto capítulo é composto pela transcrição dos dados e análise e interpretação dos
resultados encontrados após aplicação do questionário proposto pela escala.
O último capítulo desenvolve as considerações finais e, por fim, são apresentadas as
referências

e

apêndices

com

questionário

da

escala

e

pré-teste.
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1.5 DEFINIÇÃO DE TERMOS
Esta seção busca salientar as definições que foram utilizadas, pelas Autoras, para algumas das
principais palavras-chave utilizadas no presente estudo, a saber:



Nível de engajamento em práticas de consumo sustentável: expressão utilizada
para denotar grau, quantidade de comprometimento em ações relacionadas ao
consumo sustentável, podendo mensurar-se como ‘mais’ ou ‘menos’ engajado;



Intergeracional: entre as gerações, no caso deste trabalho, entre as gerações X e
Z;



Intrageracional: dentro da mesma geração, podendo ser apenas da Geração X ou
Z.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo tem como finalidade apresentar o que a literatura especializada traz em
relação ao tema do trabalho.

2.1 FUNDAMENTOS BÁSICOS DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR:
FATORES DE INFLUÊNCIA E PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA.

Para compreender o comportamento de consumo sustentável das gerações,
precipuamente, faz-se necessária a compreensão de alguns fundamentos básicos do
comportamento do consumidor.
O comportamento do consumidor, segundo Kotler (2009), refere-se ao estudo a
respeito de como pessoas, grupos e organizações selecionam, compram, usam e descartam
produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer suas necessidades e desejos. Na
mesma perspectiva, Engel, Blackwell e Miniard (2000, p.4) definem o comportamento do
consumidor como: “as atividades diretamente envolvidas em obter, consumir e dispor de
produtos e serviços, incluindo os processos decisórios que antecedem e sucedem estas ações”.
Solomon (2008, p. 28) salienta que além de ser um estudo de todos os processos que
envolvem a aquisição de determinado produto ou serviço, está ligado a um processo contínuo
que não se limita apenas ao instante da compra.
No entanto, o comportamento de compra de um indivíduo é suscetível a fatores de
influência que podem interferir nas suas decisões de compra. Kotler e Keller (2006) e
Solomon (2002), identificam esses fatores como psicodinâmicos internos: pessoais e
psicológicos e externos: culturais, sociais, conforme descrito na Figura 1.
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Figura 1: Fatores de influência do comportamento do consumidor

Fonte: Kotler (1998, p.163).

Os fatores culturais são os que exercem a maior influência sobre os consumidores, de
acordo com Kotler e Keller (2006). Estes se subdividem em três: cultura, subcultura e classe
social. Para os autores a cultura diz respeito às maneiras de conceber e organizar a vida social
e seus aspectos materiais, e segundo Kotler (1998), esta é a principal determinante nos desejos
e comportamentos do indivíduo. Sua influência é adquirida na convivência com instituições,
família, amigos na qual é adquirido um conjunto de valores percepções, preferências que
definem os seus comportamentos, inclusive de compra. Outro fator importante é que a cultura
pode ser passada de geração em geração dentro de uma sociedade, conforme afirmam Samara
e Morsh (2007).
Estes fatores também podem ser segmentados em subculturas e classes sociais, a fim
de que sejam identificadas informações mais especificas dentro de uma cultura, Kotler (1998,
p.162) afirma que “cada cultura consiste em subculturas menores, as quais fornecem
identificação mais específica”, que são formadas pelas nacionalidades, religiões, grupos
raciais e regiões geográficas. No que diz respeito às classes sociais, Kotler (1998, p.162)
define que “classes sociais são divisões relativamente homogêneas e duradouras de uma
sociedade, que são ordenadas hierarquicamente e cujos membros compartilham valores,
interesses e comportamentos similares”.
O segundo fator de influencia no comportamento de consumo diz respeito aos fatores
sociais. Este fator é composto por grupos de referência, família, papéis e posições sociais que
o consumidor está inserido. O grupo de referência representa o grupo no qual o individuo está
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inserido por se identificar com critérios de valores, atitudes ou comportamentos (SAMARA;
MORSH, 2007). Kotler e Keller (2006) acrescentam que o motivo da influência exercida
pelos grupos de referencia sobre os indivíduos, se deve ao fato de estes os exporem a
comportamentos e estilos de vida aceitos pelo grupo constantemente. No que diz respeito à
família, Kotler (2006) considera este o principal influenciador, dentro dos aspectos sociais, na
decisão de compra, pois segundo o autor os consumidores confiam mais em fontes pessoais
no momento de avaliação que antecede à compra. Os papéis e posições sociais também são
fortes influenciadores no processo de decisão de compra, pois de acordo com Kotler (1998) a
escolha dos produtos também esta relacionada à associação dos mesmos com seu status e
papel na sociedade.
O terceiro fator influenciador no comportamento de compra diz respeito aos fatores
pessoais. De acordo com Kotler (1998) estes são compostos por cinco elementos, são eles:
idade e estágio do ciclo de vida, ocupação, condições econômicas, estilo de vida e
personalidade. Durante a vida as pessoas passam por diferentes estágios e acontecimentos que
modificam seu comportamento de consumo, conforme citam Kotler e Keller (2006 pg. 179).
Para Solomon (2002) as necessidades de consumo alteram-se á medida que o homem
envelhece, e possuem semelhança com outros consumidores da mesma idade.
Em seguida o elemento ocupação está associado à influencia que o trabalho exerce
sobre as decisões de consumo, Kotler (1998, p.169) argumenta que a escolha de determinado
produto está ligada à sua associação com o cargo exercido pelo consumidor. Os fatores
pessoais que dizem respeito às condições econômicas, podem ser considerados como o poder
de compra dos consumidores, representado pelo poder aquisitivo variável de cada indivíduo.
Já estilo de vida, é o padrão seguido por uma pessoa em determinados âmbitos de sua vida,
Kotler (2000, p.191) o define e como sendo “o padrão de vida da pessoa expresso por
atividades, interesses e opiniões.” O estilo de vida representa a ‘pessoa por inteiro’
interagindo com seu ambiente. Ainda dentro dos fatores pessoais de influência, a
personalidade do consumidor engloba suas características psicológicas distintas e seus
julgamentos com base nos seus princípios e valores que moldam seu estilo de consumo e
exercem influencia nas suas decisões de compra (KOTLER 2000, p. 193).
Por fim, os fatores psicológicos compõem o quarto fator de influencia sobre o
comportamento de consumo, segundo Kotler (1998). Sob o prisma destes fatores, englobamse quatro itens: motivação, percepção, aprendizagem, crenças e atitudes (KOTLER, 2000). A
motivação é definida por Kotler (1998, p.173) como um impulso, uma necessidade que exerce
pressão suficiente para levar uma pessoa a agir. Neste sentido, o elemento principal da
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motivação é a satisfação de uma necessidade, conforme complementa Schiffman e Kanuk
(2000). Diferentemente da motivação, a percepção é definida por Kotler e Keller (2006) como
o processo pelo qual alguém seleciona, organiza e interpreta informações recebidas para criar
uma imagem significável de mundo. Assim, cada pessoa poderá interpretar as informações
sua maneira, o que é adequado para um pode não ser para outro.
Já o elemento que se refere à aprendizagem, é definido como o processo pelo qual a
experiência leva a mudanças no conhecimento, atitudes e/ou comportamento (ENGEL,
BLACKWELL; MINIARD 2000, p.335). Sendo assim as atitudes representam respostas em
relação à aprendizagem, conforme orienta Nickels (1999, p.115): “são respostas duradouras
positivas ou negativas em relação a pessoas, produtos e informações”. Segundo o autor, estas
são formadas ao longo dos anos por meio da coleta de informações assim como da interação
com outros indivíduos. A parir da aprendizagem é formada a crença, baseada na descrição de
algo conforme é citado por Kotler (1998, p.176), “crença é um pensamento descritivo que
uma pessoa sustenta sobre algo”. A construção da crença é um importante fator de julgamento
no momento da decisão de compra e representa a ultima etapa dos fatores psicológicos que
influenciam o comportamento de consumo.
Após analisar as influências no comportamento de consumo, torna-se pertinente
estudar como se dá o processo de decisão de compra. Blackwell, Miniard e Engel (2000)
argumentam que o processo de decisão de compra é formado por sete etapas que envolvem o
consumidor antes, durante e após a compra, são elas: o reconhecimento do problema, a busca
de informações sobre o produto, a avaliação das alternativas disponíveis para consumo, a
compra, consumo, avaliação pós-compra e o descarte do que não foi consumido. A ilustração
deste processo é visível na figura 2, abaixo:
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Figura 2: Processo de decisão de compra do consumidor.
Reconhecimento da
necessidade

Busca de
informações

Avaliação das
alternativas

Compra

Consumo

Avaliação pós
compra

Descarte

Fonte: Elaboração própria com base em Blackwell, Miniard e Engel (2000).

A primeira fase do processo é denominada de reconhecimento da necessidade, que é
definida por Engel, Blackwell e Miniard (2000) como a percepção de uma diferença entre o
que se deseja e a situação real, e que esta seja suficiente para despertar e ativar o processo
decisório. Assim que a necessidade transforma-se em desejo há a busca por informações, que
segundo os autores, podem ser internas ou externas, as internas são as experiências já vividas
e a memória de cada um e as externas são as publicidades, mercados, grupos sociais.
Após obter as informações a respeito do produto ou serviço em questão, são avaliadas
as alternativas disponíveis de compra. Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2000) neste
momento há um confronto entre as opções disponíveis versus os critérios estabelecidos pelo
comprador, para por fim, optar pela opção que melhor atenda às suas necessidades e realizar a
compra. Ocorre neste momento o que os autores denominam de aquisição da alternativa
preferida ou de uma substituta aceitável.
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Uma vez que a compra é realizada, o comportamento que segue é o consumo desta
aquisição. Para Mowen e Minor (2006) o consumo caracteriza-se pelo uso da compra, que
pode gerar satisfação ou insatisfação do consumidor decorrente da avaliação pós-consumo.
Nesta avaliação será o momento em que o consumidor poderá efetivamente evidenciar o
desempenho da compra obtida. (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000).Após o
consumo, o estágio seguinte é o descarte dos resíduos. Blackwell, Miniard e Engel (2000)
consideram que o estagio de descarte configura-se na eliminação das partes não utilizadas do
produto. Esta eliminação pode se dar de três formas: descarte completo, reutilização ou
reciclagem.
Sob um prisma diferente dos estudos do marketing tradicional, e com base nos
resultados de sua pesquisa sobre comportamento do consumidor ambientalmente favorável,
Romeiro (2006) elaborou um modelo de comportamento do consumidor ambientalmente
favorável baseado em fatores de influência como: interesse ambiental; inconveniência de ser
ambientalmente amigável; confiança no informante e conhecimento objetivo, todos
convergindo para gerar um grau de comprometimento ambiental que leva a ações como:
decisão de compra atrelada à questão ambiental; compra de produtos associados à reciclagem;
comportamento de reciclagem; comportamento de conservação de recursos e disposição para
pagar mais por um produto ambientalmente favorável, conforme ilustra a figura 4.

Figura 3: Comportamento do Consumidor Ambientalmente Favorável

Conhecimento
Objetivo símbolos

Confiança no
Informante

Decisão de compra
levando em conta a
questão ambiental
Compra de produtos
associados à reciclagem

Comportamento de
reciclagem
Interesse
Ambiental

Inconveniênci
a de ser Amb.
Favorável

Grau de
Comprometimen
to Ambiental

Comportamento de
conservação de recursos
Disposição para pagar mais
por um produto
ambientalmente favorável

Fonte: Elaboração própria com base em Romeiro (2006).
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Conforme Romeiro (2006), o interesse ambiental configura-se como o interesse
genérico pela natureza e adoção de uma proteção ambiental diante do dilema proteção do
meio ambiente versus desenvolvimento econômico. Já sobre a inconveniência em ser
ambientalmente favorável, Romeiro (2006) argumenta que está relacionada à falta de esforço
em abrir mão de conforto e praticidade em prol da preservação ambiental, como: o esforço
adicional para separação seletiva do lixo, o trabalho necessário para a prática da reciclagem e
por fim o esforço para controlar a poluição.
Para a autora o conhecimento objetivo se refere ao conhecimento aos símbolos
ambientais e a atitude de observação quanto a aspectos relacionados ao conceito de compra
ambientalmente favorável, por exemplo, observar se a embalagem do produto é reciclável ou
reciclado. Já a atitude de confiança no informante, relaciona-se com a confiança na fonte dos
símbolos ambientais como: governo, universidades, ONG’s, empresas, contribuindo
intensamente para a adoção de consumo ambientalmente mais favorável. Assim também
pode-se perceber se há credibilidade na fonte do informante, por exemplo: crença que o
fabricante que controla seu processo de fabricação para não prejudicar o ambiente
(ROMEIRO, 2006).
Assim, todos esses fatores de influência podem gerar um impacto tanto positivo
quanto negativo no que se refere ao grau de comprometimento ambiental, podendo ser
expresso em diferentes dimensões comportamentais como: decisão de compra levando em
conta a questão ambiental, a compra de produtos associados à reciclagem, comportamento de
reciclagem, comportamento de conservação de recursos, disposição para pagar mais por um
produto ambientalmente favorável. Estas dimensões podem ocorrer sozinhas ou
simultaneamente (ROMEIRO, 2006).
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2.2 CONSUMO SUSTENTÁVEL

Na sociedade atual, a aquisição de produtos está relacionada não apenas à sua função
utilitária, mas também por seu significado perante a sociedade. O consumo está envolvido à
questões de status, bem estar, realização e felicidade conduzindo à uma cultura de consumo
excessivo e desnecessário (COSTA; TEODÓSIO, 2011).
Baudrillard (2007) argumenta que o consumo pode ser considerado tanto uma
ocupação quanto uma característica dos indivíduos. Considera que o consumo pode ganhar
uma significação que vai além de seu caráter utilitário, assumindo características relacionadas
à cultura de determinada sociedade. O autor ainda afirma que a atual sociedade em que
vivemos acredita na abundância de recursos e considera que o consumo está diretamente
relacionado à felicidade.
Segundo IDEC (2005), o consumo sustentável influencia diretamente nos padrões de
níveis de consumo, a fim de torna-los mais sustentáveis através de uma proposta que incentiva
inovações tecnológicas e mudanças nas escolhas individuais de consumo, ações coletivas e
mudanças políticas, econômicas e institucionais. Autores como Gonçalves-Dias e Moura
(2007) e Jackson (2004, 2007) também compartilham do pensamento de que o consumo
sustentável requer adequação dos padrões de consumo e produção à nova realidade social, a
fim de reduzir o consumo de boa parte dos materiais.
Assim, para que seja efetivo o avanço no desenvolvimento sustentável é preciso que
haja equilíbrio entre os níveis de consumo, estilos de vida e descarte dos produtos e a
sustentabilidade dos recursos naturais. Vale ressaltar que, para a análise do nível de consumo
considera-se a quantidade que se consome e a necessidade de mudança no sentido de um
consumo de perfil mais consciente e sustentável nos âmbitos social, cultural, econômico e
ambiental (PORTILHO, 2005).
Na sociedade atual, a aquisição de produtos está relacionada não apenas à sua função
utilitária, mas também por seu significado perante a sociedade. O consumo está relacionado à
questões de status, bem estar, realização e felicidade conduzindo à uma cultura de consumo
excessivo e desnecessário (COSTA; TEODÓSIO, 2011). Neste sentido, na tentativa de se
obter soluções para as implicações socioambientais que decorreram das alterações nos
padrões e níveis de consumo, emergiram alguns conceitos e observações a respeito do
consumo. Na literatura, os principais conceitos encontrados são classificados como: consumo
verde, consumo ético, consumo responsável, consumo consciente e o consumo sustentável os
quais são descritos no quadro 2.
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Quadro 2: Conceitos de consumo relacionados às questões ambientais.
Tipos de consumo

Descrição

Consumo ético

Comportamento do consumidor voltado para a ação moral e política, na qual o
consumidor está orientado pelo senso de integração coletiva, de responsabilidade
com os outros e com o ambiente.

Consumo Consciente

O consumidor concebe o ato de consumo como fio condutor de ações mais justas e
solidárias com a sociedade.

Consumo responsável

O consumidor faz suas escolhas de consumo de forma mais sustentável, priorizando
produtos, e serviços que contribuam , de fato, para a melhoria da vida individual, da
sociedade e da preservação ambiental.

Consumo verde

O consumidor inclui em seu poder de escolha, a variável ambiental, dando
preferência a produtos e serviços que não agridam o meio ambiente, tanto na
produção, quanto na distribuição, no consumo e no descarte final.

Consumo sustentável

É um processo que requer além de inovações tecnológicas e das mudanças nas
escolhas individuais de consumo, ações coletivas e mudanças políticas, econômicas
e institucionais para fazer com que os padrões e níveis de consumo se tornem mais
sustentáveis.

Fonte: Oliveira (2014).

Perante a descrição dos conceitos apresentados por Oliveira (2014), cabe destaque o
consumo verde por ser comumente confundido com o termo que se refere ao consumo
sustentável. Esse conceito propõe uma estrutura de produção verde, desenvolvida de forma a
reduzir os impactos negativos ao meio ambiente, oriundos dos processos produtivos. O
consumidor verde é conceituado por Portilho (2005, p.114) como “aquele que além das
variáveis qualidade e preço, inclui em seu poder de escolha, a variável ambiental, preferindo
produtos que não agridam, ou são percebidos como não agredindo o meio ambiente”. As
ações individuais dos consumidores verdes impulsionam as mudanças em direção à
sustentabilidade, com a preferência por produtos verdes e um consumo mais consciente neste
sentido.
No entanto, é questionada por Portilho (2005) a eficácia dessa estratégia verde, uma
vez que ela tem foco em apenas uma parte da cadeia, e fatores como distribuição, tecnologia e
cultura de consumo também devem ser considerados. Além disso, Costa e Teodósio (2011)
enfatizam que este conceito evidencia produtos que são destinados à parcela elitizada da
população que pode arcar com seu valor agregado pela empresa, e com isso segmentando o
mercado. Nesse contexto, a proposta do consumo sustentável surge como forma de enfatizar
ações coletivas, mudanças políticas e institucionais.
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Para melhor compreensão, Gonçalves-Dias e Moura (2007) e Vaccari (2014)
enfatizam a diferenciação entre os conceitos de consumo sustentável e consumo verde. Os
autores Gonçalves-Dias e Moura (2007) ressaltam que o consumo sustentável acarreta na
diminuição do consumo e é tido como um modelo presente em todas as classes sociais de
consumidores. Vaccari (2014) salienta que o consumo sustentável tem uma abrangência maior
que inclui mais atividades das empresas e do governo. Já o consumo verde é mais limitado,
seu foco está mais voltado à tecnologia utilizada, meio ambiente e no indivíduo, priorizando o
crescimento verde em detrimento do econômico.
O conceito de consumo sustentável surgiu do termo desenvolvimento sustentável,
construído a partir da Agenda 21, na Rio-92 (DIAS, 2008). Segundo Teodósio e Costa (2011),
esse documento possui um capítulo que aborda as "mudanças dos padrões de consumo",
elucidando os fundamentos para a construção de padrões mais sustentáveis, propondo a
promoção de padrões de produção e consumo que minimizem os impactos ambientais e
atendam às necessidades básicas da sociedade. Também é definido pela Comissão de
Desenvolvimento Sustentável da ONU, como sendo o uso de serviços e produtos que
respondam às necessidades básicas de toda a população e trazem melhoria na qualidade de
vida, ao mesmo tempo em que reduzem o uso dos recursos naturais e de materiais tóxicos, a
produção de lixo e as emissões de poluição em todo o ciclo de vida do produto, sem
comprometer as necessidades das gerações futuras (EDDINE; VETTORAZZI; FREITAS,
2008).
Em sua definição de comportamento do consumidor, Dias (2007) separa três fases
onde é possível identificar o momento em que ocorrem as práticas sustentáveis de consumo,
são elas: pré-uso, uso e pós-uso. Segundo o autor, no que se refere ao consumo sustentável o
Pré-uso corresponde a compra de produtos verdes e que apresentam ligação com alguma
causa ecológica, o Uso refere-se a redução dos níveis de consumo e manutenção dos produtos
de forma a prolongar sua vida útil e o Pós- uso trata da preocupação com o descarte dos
produtos no que se refere a reciclagem, reutilização e descarte correto.
Para Portilho (2005), o efetivo o avanço no desenvolvimento sustentável depende do
equilíbrio entre os níveis de consumo, estilos de vida e descarte dos produtos e a
sustentabilidade dos recursos naturais. A globalização e a mídia são grandes contribuintes
para a disseminação da cultura de consumo excessivo e desnecessário, favorecendo a
circulação de produtos obsoletos e ideias em larga escala e, dessa forma contribuindo também
com o aumento do lixo e seu descarte incorreto (SANTOS 2006).
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Esse modelo de consumo leva à sociedade à enormes retrocessos sociais e políticos,
onde questões referentes à saúde, educação, moradia e lazer são tratadas como conquistas
pessoais e não como direitos dos cidadãos. A cultura anteriormente construída em cima da
abundância de recursos não é mais valida nos dias de hoje, é necessária a compreensão
conscientização da situação ambiental atual em que o planeta se encontra (GONÇALVESDIAS; MOURA, 2007).
Segundo Portilho (2005), questões relacionadas aos problemas ambientais começam a
ser solucionadas quando é estabelecida sua ligação entre os altos padrões de consumo e estilo
de vida, e dessa forma amplia-se o olhar dos problemas ambientais relacionados à produção
para problemas também relacionados ao consumo nos níveis atuais. Seguindo essa ideia, o
consumo não deve ser uma pratica separada de valores éticos e cidadãos, vê-se a necessidade
da compreensão da importância de comportamentos de consumo mais responsáveis e o
desenvolvimento de uma sociedade mais consciente e engajada em questões sociais.
Vale ressaltar ainda que, para o consumo sustentável trazer resultados efetivos para a
sociedade e meio ambiente, é preciso que esse conceito, bem como, seus princípios sejam
disseminados também entre os jovens, e estes se tornem consumidores responsáveis deem
continuidade à sustentabilidade dos recursos naturais (DANTAS et al., 2013, p. 1). Neste
contexto, as escolas representam um papel fundamental na formação desses jovens em
cidadãos mais conscientes e futuros consumidores sustentáveis. Faz parte do papel das
instituições de ensino mostrar às crianças e jovens, através da educação ambiental, que eles
são parte desta sociedade e que é responsabilidade de todos cuidar do meio em que vivemos
para que as futuras gerações também possam usufruir de seus recursos sem prejudicar o
próximo (TOALDO; ADRIANE, 2010).
A devida análise a respeito do nível de consciência sustentável que envolve o consumo
entre esses jovens requer a segmentação das gerações, assunto que será tratado no tópico
seguinte.
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2.3 SEGMENTAÇÃO INTERGERACIONAL: X e Z.

Segundo Lamb, Hair e McDaniel (2004), os mercados são, frequentemente,
segmentados com base em variáveis demográficas porque elas estão amplamente disponíveis
e, normalmente, relacionam-se com o comportamento de compra dos consumidores. A
segmentação demográfica divide o mercado em grupos, levando em consideração
características como idade, sexo, renda, classe social e ciclo de vida da família.
A característica idade como variável de segmentação é usada como variável básica em
muitos mercados. É utilizada com mais frequência pela sua facilidade de mensuração. Os
desejos e habilidades dos consumidores mudam com a idade, exigindo novos padrões de
produtos (HOOLEY, 2005).
Com base na segmentação demográfica pelo critério idade, há a segmentação em
gerações. Segundo Williams e Page (2011), a segmentação das gerações desperta a atenção
das empresas que buscam se adequar a preferência de consumo de cada segmento. Para os
referidos autores, estilos de vida e valores diferentes, com base nos dados demográficos,
podem influenciar nas decisões de compra.
Segundo Ferreira Junior (2015), percebe-se um interesse por parte do público no que
tange a comparação entre as gerações. O autor argumenta que os profissionais do marketing
devem considerar as características de consumo das gerações, para formular estratégias que
possam abranger os interesses de consumo de cada uma delas. Na mesma linha, Feitosa
(2009) orienta que os profissionais do marketing realizem pesquisas de demanda por
segmentação, para que sejam estabelecidas relações entre as gerações e desenvolvidas
estratégias que atendam às necessidades de cada segmento.
Sob um viés biológico, as gerações passam por um processo de transformação em
consequência do contexto histórico em que vivem, como por exemplo, a necessidade de
trabalho e o adiamento da gestação por parte das mulheres. Na década de 1980, a média de
idade para o primeiro filho era de 25 anos, e hoje está média está em torno de 31 anos
(FERREIRA JUNIOR, 2015).
Não há consenso sobre as datas que marcam o início e fim de cada geração, entretanto,
para efeitos deste estudo foi escolhido o critério adotado por Ladeira (2010) no qual na
Geração X fazem parte os nascidos de 1961 a 1976 e na Geração Z, os que tiveram seu
nascimento após 1992. Para Kotler (2000), as gerações são constituídas por grupos que foram
influenciados pela época em que cresceram. É possível notar essa influência em seus gostos
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musicais, políticos e culturais bem como a importância dada a alguns eventos históricos de
cada geração.
Diante do exposto, Ferreira Júnior (2010) propõe um quadro comparativo entre as
gerações com algumas especificações que diferenciam as gerações, conforme segue abaixo:

Quadro 3: Diferenças entre gerações
Faixa Etária

GERAÇÃO X (1961/1976)

GERAÇÃO Z (Após 1992)

Acontecimentos que marcaram

Explosão de Cherrnobyl

Tsunami no Japão

Características principais

Valorização da família

Consumismo

Meio ambiente é

Questões sociais, educacionais. e

Reciclagem

a geração

políticas
Opinião de outras gerações

Não trabalham tão “duro”

Superdependente da tecnologia

Fonte: Adaptado de Ferreira Junior (2015)

Com base no critério de Ladeira (2010) fazem parte da geração X os indivíduos
nascidos entre 1961 e 1976. Também chamados Baby Busters, apresentam-se como uma
geração que possui características diversificadas, engajada em questões políticas, sociais,
educacionais e possuidora de visão individualista e empreendedora (SOLOMON, 2008).
A geração X presenciou momentos históricos de revolução política e social, como a
Guerra Fria, morte de Martin Luter King, queda do muro de Berlin, a ênfase à doença AIDS,
o que segundo Lombardia (2008) despertou sentimentos de patriotismo nessa geração que
desencadeou manifestações como os movimentos estudantis. Ainda segundo o autor, tais fatos
ajudaram a caracterizar essa geração por sua liberdade de escolha e expressão de seus direitos.
Oliveira (2009) ressalta que, por vezes, essa geração priorizou seus objetivos a seus
valores pessoais, e isso pode ter ajudado a construir uma imagem egoísta destes indivíduos.
Apesar de não priorizarem regras em sua vida pessoal, esta geração considera que estas são
importantes no ambiente empresarial. Cresceram numa época de downsizing corporativo e,
devido à falta de estabilidade, buscam desenvolver habilidades que auxiliam na
empregabilidade. Possuem um comportamento mais independente e empreendedor, focando
suas ações em resultados (OLIVEIRA, 2009). Enfatiza-se também que são tecnicamente
competentes, buscam trazer para o trabalho abordagens práticas para a solução de problemas,
e sentem-se confortáveis com a diversidade, mudança, multitarefas e concorrência
(KUPPERSCHMIDT, 2000).
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Para Tulgan e Martin (2006) a Geração X encontra-se um contexto social com grandes
mudanças na família, no qual pai e mãe trabalham, gerando sentimento de culpa das mulheres
pela sua ausência do lar e dificuldades de colocar limites nos filhos. Essa postura foi reforçada
pelo caso histórico do Brasil, no qual a ditadura e a repressão à liberdade de expressão criou
repúdio a posturas autoritárias. Para Vaz (2011), uma geração é composta de indivíduos que
valorizam a família, ao passo que se trata de uma geração, que apresenta características como
o controle da natalidade e a decisão de ter famílias menores (LADEIRA, 2010). Ainda no que
se refere à estrutura familiar, o autor relata que a questão do casamento, por exemplo, deixou
de possuir a obrigação de ser perpétuo.
Oliveira (2009) coloca que essa geração foi fortemente influenciada por programas de
televisão, no que concerne a educação e rotina familiar. Esta influência também envolveu um
incremento exacerbado dos apelos consumistas, orientando a maneira de viver e agir dos
indivíduos.
No decorrer do tempo da geração X, as inovações tecnológicas avançaram
significativamente deixando grandes marcas na juventude dos indivíduos da geração X
(LOMBARDIA, 2008), favorecendo a aceleração das suas atividades diárias. Para Feitosa
(2009), os integrantes desta geração são influenciados pela Internet, contudo o modo como a
utiliza é diferente do da geração mais jovem, que ostenta os materiais eletrônicos como meio
de obter status.
Para Ladeira (2010), os indivíduos pertencentes a geração Z são aqueles nascidos após
1992 até os dias atuais. A Geração Z também pode ser caracterizada por “geração zapear”,
isso se deve a forte presença da internet em suas vidas através da conexão com aparelhos
eletrônicos. Historicamente vivenciou o ataque ao World Trade Center em 11 de Setembro de
2001 (COMEAU e TUNG 2013). Ceretta e Froemming (2011) afirmam que essa geração está
despertando a atenção dos profissionais do marketing, que veem os jovens que a integram
como consumidores conectados com a moda, a tecnologia e a internet.
Segundo Souza, William e Page (2011), essa geração possui a característica de busca
constante por inovação e novidades, pois, trata-se de uma geração que nasceu em uma era de
inovações tecnológicas e fortemente influenciada pelo mundo digital e por seus pais.
No entanto, apesar das fortes influencias da era digital, as propagandas veiculadas na
mídia não atingem significativamente os jovens da Geração Z, que se mostram mais atentos às
técnicas de manipulação do que os pertencentes à Geração X (GARCIA et al., 2008). Segundo
Cerri et al. (2012), a geração Z tem como influencia as redes sociais, e já convive, desde
muito cedo, com o acesso a websites, plataformas de ensino on-line, entre outros, o que
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permite compartilhar diversas informações utilizando a televisão, computadores, smartphones
e recursos de última geração simultaneamente.
Vita e Montenegro (2013) acreditam que os jovens pertencentes à Geração Z
apresentam preocupações com a sustentabilidade. Comeau e Tung (2013) destacam que a
literatura sobre esse grupo ainda é muito limitada, mas geralmente o considera como o grupo
com maior preocupação com a responsabilidade ambiental. Nesta mesma linha, autores como
Wiernic, Ones e Dilchert (2013) defendem que o nível de consciência ambiental está mais
presente em jovens que participaram de atitudes educacionais a respeito do tema. Em 1999, a
Lei Nº 9.795/99 da Política Nacional de Educação Ambiental, institui como obrigatória a
Educação Ambiental no Brasil. Em 2012, a resolução Nº 2, de 15 de junho de 2012,
estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental como sendo
interdisciplinar, em todas as séries e em todas as disciplinas. Assim, percebe-se que
diferentemente da geração X, os indivíduos da geração Z, usufruem de educação ambiental
desde sua infância.
Na intenção de aprofundar os conhecimentos a respeito do comportamento de
consumo entre os jovens brasileiros, o Instituto Akatu, em 2001, realizou uma pesquisa
juntamente com o Indicador de Opinião Pública, o Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PUMA) e o programa para Educação, Ciência e Cultura também da ONU
(UNESCO), que incluiu nove regiões metropolitanas e contou com 1350 pesquisados que
apresentavam entre 18 e 25 anos. Dentre os resultados obtidos com a pesquisa, ficou claro a
preocupação dos jovens com seu futuro profissional e com a responsabilidade ambiental
(INSTITUTO AKATU, 2001).
Para que seja possível mensurar o nível de engajamento em praticas de consumo
sustentável das gerações supracitadas, será apresentada no próximo tópico, uma breve revisão
bibliográfica das principais escalas de consumo ecologicamente conscientes e a definição de
qual delas será utilizada como instrumento de coleta de dados intergeracional.
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2.4 ESCALAS DE CONSUMO ECOLOGICAMENTE CONSCIENTES

Para efeitos deste estudo foram pesquisadas, na literatura, escalas que contemplassem
o comportamento de consumo sustentável. Não foram encontradas escalas específicas para
este nível de consumo, com exceção da “proposição da escala de consumo sustentável”
proposta por Ribeiro e Veiga (2011). No entanto, na literatura foram encontradas diversas
escalas que buscam medir comportamentos de consumo ecologicamente conscientes. Para
Bedante e Slongo (2004) pessoas com alto nível de consciência ecológica têm atitudes mais
positivas em relação ao consumo sustentável.
Sendo assim, desde os anos 70 diversas escalas têm sido desenvolvidas para
compreender o comportamento ecológico dos consumidores (MILFONT, 2007). Esta seção
procura apresentar um histórico das principais escalas encontradas na literatura e por fim a
escala escolhida para atender os propósitos desta pesquisa.
Em 1978, Dunlap e Van Liere testaram e publicaram a mundialmente utilizada Escala
do Novo Paradigma Ambiental — NEP, com base na emergência de um novo paradigma com
viés ambiental que contrapunha o paradigma dominante da época. A escala NEP foi
desenvolvida com base em três dimensões: a capacidade humana de perturbar o equilíbrio
natural, a existência de limites ao crescimento das sociedades humanas e o direito dos seres
humanos de reinar sobre o restante da natureza. Esta primeira versão da escala possuía 12
questões, sendo 8 delas a favor e 4 que vão de encontro ao novo paradigma (HAWCROFT;
MILFONT 2009).
Doze anos mais tarde, no ano 2000, após revisar diversos estudos publicados com uso
da escala, Dunlap et al. (200) reformularam a escala NEP (HAWCROFT;MILFONT 2009).O
número de dimensões foi ampliado de três para cinco. Além dos já mencionados, foram
incluídas questões sobre o isencionismo dos humanos, ou seja, a noção de que os seres
humanos estão isentos das restrições da natureza; e também questões sobre a crise ecológica
global, inspiradas nas mudanças ambientais potencialmente catastróficas. Assim, a escala
passou de 12 para 15 questões, sendo 8 pro e 7 contra o novo paradigma. O nome da escala
mudou de escala do Novo Paradigma Ambiental (New Environmental Paradigm) para escala
do Novo Paradigma Ecológico (New Ecological Paradigm) (SILVA FILHO et al., 2009).
Apesar de ser uma escala internacionalmente conhecida e validada em diversos
trabalhos, como os de Casasola et al.(2012), Alves (2013), Araujo et al. (2008), Barbosa
Junior et al. (2010), Guillen e Sanz (2005), Pereira e Denis (2014) a escala NEP aborda a
consciência ecológica diante da ideia de dependência ecológica das sociedades humanas e
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que os objetivos deste trabalho estão relacionados ao consumo, logo, esta escala foi
indeferida.
Em 1995, Stone, Barnes e Montgomery, propuseram a ECOSCALE, que contém 31
itens que são respondidos com opções entre discordo fortemente (1) e concordo fortemente
(5). Estes foram agrupados em sete dimensões: (1) opiniões e crenças do consumidor sobre a
relação humana com o ambiente; (2) conscientização sobre impactos ambientais do consumo;
(3) disposição em agir para proteger o meio ambiente; (4) atitudes relativas a remediar
problemas ambientais; (5) ações de consumo consciente; (6) habilidade de agir em defesa do
meio ambiente; (7) conhecimento a respeito das questões ecológicas. Englobando assim a
conscientização, os valores pessoais e o desejo de agir (BEARDEN;NETEMEYER;HAWS,
2011). Entretanto, esta escala aborda responsabilidade ambiental do consumidor e possui
poucas questões relativas ao consumo, especificamente o consumo sustentável, o qual é a
proposta da presente pesquisa. Ribeiro e Veiga (2011) ressaltam que esta escala possui altos
índices de confiabilidade, porém acreditam não ser adequada para a realidade Brasileira por
possuir itens intimamente relacionados ao seu país de origem, na qual a amostra era formada
por norte-americanos.
Entre as escalas mais encontradas na literatura, cabe destaque a escala do
comportamento do consumidor ecologicamente consciente: ECCB. Esta foi amplamente
aceita na comunidade internacional como uma forma de compreensão das atitudes em relação
ao consumo sustentável (BECK, 2010). É também uma das escalas mais utilizadas sobre
consumo consciente no Brasil.
A escala ECCB (Ecologically Conscious Consumer Behavior), foi elaborada
primeiramente por James Roberts (1996), com foco no comportamento de decisão de compra,
caracterizando os consumidores ecologicamente conscientes como aqueles que compram
produtos e serviços que consideram ter impacto positivo (ou menos negativo) no meio
ambiente. A escala é composta por trinta itens e contém uma variedade de comportamentos
escolhidos dentro do domínio do consumo ecologicamente consciente.
Em 1999, Roberts, em conjunto com Straughan, reaplica seu estudo da escala ECCB
desta vez buscando verificar a existência de correlação entre as variáveis demográficas e
psicográficas com a consciência ecológica. Desta vez a escala é utilizada para investigar a
preponderância das características psicográficas (no caso altruísmo, efetividade percebida
pelo consumidor, liberalismo e preocupação ambiental) sobre as características demográficas
(idade, sexo, renda e nível de escolaridade) na capacidade de oferecer bases mais sólidas para
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a

segmentação

do

mercado

de

consumidores

com

consciência

ecológica

(ROBERT ;STRAUGHAN, 1999).
No estudo de Lages e Vargas Neto (2002), esta escala foi adaptada para o contexto
brasileiro, e foram acrescentados aspectos como reciclagem, reutilização e economia de
energia ao comportamento de compra de produtos ecologicamente corretos. Apesar de
abordar os aspectos do consumo ecologicamente consciente, esta escala é amplamente
utilizada para abordar o grau de consciência ambiental, pois foca nas decisões de compra com
base na consciência ecológica dos respondentes. Logo se percebe que escala possui foco na
dimensão consciência ecológica e comportamental ambiental derivado desta, e não no
consumo, especificamente o sustentável o qual é objeto deste estudo.
Bertolini e Possamai (2005) desenvolveram um instrumento de pesquisa para
mensurar três dimensões: grau de consciência ambiental, consumo ecológico e grau de
importância do critério de compra, com o objetivo de propiciar as organizações um recurso
para tomadas de decisão. Tal instrumento de mensuração compõe-se de um questionário
contendo 21 questões, 20 fechadas e uma aberta no qual o entrevistado lista seus critérios de
compra e atribui uma pontuação. Com base nos resultados relacionados à consciência
ambiental os consumidores foram classificados em: consciente em relação ao meio ambiente,
potenciais traços de consciência ambiental, poucos traços de consciência ambiental e não
possui consciência ambiental. Já em relação ao grau de consumo ecológico os consumidores
foram classificados em: consumidor ecologicamente correto, potencial consumidor
ecologicamente correto, fraco consumidor ecologicamente correto e consumidor não
ecológico (BERTOLINI; POSSAMAI, 2005).
Das três dimensões supracitadas, apenas a de consumo ecológico atenderia, em partes,
aos propósitos do presente trabalho, logo por duas dimensões serem excluídas e uma ser
insuficiente para medir o consumo sustentável uma vez que o foco está apenas no consumo
ecológico, esta escala torna-se insuficiente para atender aos objetivos desta pesquisa.
Brandalise (2006) propôs um modelo que relaciona a variável ambiental, a percepção
e o comportamento do consumidor com base na existência de um processo que orienta a
conduta do consumidor, a qual é influenciada por variáveis ambientais que são consideradas
no seu consumo, de acordo com sua percepção. Este é composto de quatro etapas, sendo que a
primeira etapa realiza a caracterização do produto e do potencial consumidor; a segunda etapa
destina-se à identificação de perfil, da percepção ambiental, do consumo ecológico e
preocupação dos pesquisados nas etapas da ACV (avaliação do ciclo de vida do produto); a
terceira etapa identifica as discrepâncias entre as características ambientais existentes no
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produto e as que o consumidor efetivamente percebe; e por fim, a quarta etapa identifica as
oportunidades de ações.
A metodologia proposta por Brandalise é complexa, e utiliza-se de diversas variáveis
com o objetivo de auxiliar os formuladores de estratégias de produtos para se adequarem ao
consumidor. Apesar de possuir dimensões como percepção ambiental e consumo ecológico,
que auxiliam no entendimento do nível de engajamento em práticas de consumo sustentável,
sua última etapa demanda a opinião dos respondentes com base um produto pré-determinado,
o que não configura-se como objetivo desta pesquisa.
O Instituto Akatu é uma organização não governamental e sem fins lucrativos, que
trabalha pela conscientização e mobilização da sociedade para o consumo consciente
(AKATU, 2004). Desde 2003, com seu estudo “Descobrindo o consumidor consciente: uma
nova visão da realidade brasileira” trabalha com uma metodologia para segmentar os
consumidores brasileiros identificados a partir da prática, ou não, de 13 comportamentos.
Essas prátic indicam a consciência que o consumidor tem dos impactos de seus atos de
consumo sobre ele mesmo, as relações sociais, a economia e o meio ambiente. São baseadas
nas dimensões: (1) eficiência (comportamento que gera benefícios de curto prazo e com
melhor aproveitamento), (2) reflexão (comportamento que gera benefícios de médio prazo e
reflexão sobre suas práticas de consumo), (3) solidariedade (comportamento que gera
benefícios de longo prazo, com preocupação com o coletivo e as futuras gerações). Com base
nas respostas os consumidores são classificados em: consumidores: (1) indiferentes, que
aderem a no máximo dois comportamentos; (2) iniciantes, que praticam de três a sete
comportamentos; (3) engajados, de oito a 10 comportamentos e (4) conscientes que assumem
de 11 a 13 comportamentos (AKATU, 2004). Esta mesma metodologia foi reaplicada em
2006, com objetivo de traçar a evolução do consumo consciente no Brasil.
Apesar de ser uma escala de fácil compreensão e altamente aplicável para a realidade
do cotidiano dos brasileiros, esta escala busca apenas categorizar os respondentes em graus de
consumo consciente, o que não atende aos propósitos desta pesquisa, uma vez que busca um
instrumento para medir o consumo sustentável que é mais amplo.
Ribeiro e Veiga (2011) a partir da revisão de diversas escalas de consumo
ecologicamente consciente, desenvolveram uma Escala de Consumo Sustentável que busca
avaliar as atitudes e o comportamento dos consumidores, focando comportamento de compra,
hábitos de uso e ações pós-consumo, a partir de quatro dimensões: (1) consciência ecológica,
(2) economia de recursos, (3) reciclagem e (4) frugalidade. Segundo os Autores, foram

28

elaborados itens que contemplassem as diversas facetas do consumo sustentável, focando no
comportamento de compra, hábitos de uso e ações pós-consumo.
Cabe salientar que enquanto a maioria das escalas possui o foco principal na dimensão
consciência ecológica, e esta possui foco no consumo, mais especificamente o consumo
sustentável, atendendo diretamente aos propósitos deste estudo. Além disso, é uma escala
completa com itens baseados em uma revisão bibliográfica das principais escalas da literatura
nacional e internacional, e adaptada para a realidade Brasileira. Sendo assim, diferentemente
das escalas anteriores, os autores buscaram elaborar uma escala que refletisse a amplitude do
consumo sustentável desde a aquisição e uso até o descarte, ou seja, não apenas na compra,
mas em todo o ciclo de consumo.
Pelos motivos supracitados a escala escolhida para a realização deste estudo é a
proposta por Ribeiro e Veiga (2011) no trabalho “Proposição de uma escala de consumo
sustentável”.

2.4.1 Escala de Consumo Sustentável

Ribeiro e Veiga (2011) subdividiram a escala de consumo sustentável em quatro
dimensões: consciência ecológica, economia de recursos, reciclagem e frugalidade.
A dimensão consciência ecológica retrata a fase de aquisição, indicando a preferência
dos consumidores por produtos e serviços ecologicamente corretos. Essa dimensão é
amplamente apoiada como uma parte do consumo sustentável, usualmente referida como
consumo ecologicamente consciente ou consumo verde (RIBEIRO;VEIGA, 2011).
Economia de recursos retrata a fase de uso, destacando o não desperdício de água e
energia elétrica. Essa categoria também reflete uma das bases da sustentabilidade, na medida
em que trata de aspectos diretamente envolvidos com a redução do desperdício (RIBEIRO;
VEIGA, 2011).
Reciclagem retrata a fase de descarte, lembrando o cuidado com o meio ambiente no
fim do ciclo de vida dos produtos. Cada vez mais as pessoas estão praticando a reciclagem
dos materiais, seja em suas casas seja no trabalho, e vários estudos dão suporte à sua
importância no contexto da sustentabilidade ambiental (RIBEIRO; VEIGA, 2011).
Frugalidade, por fim, refere-se à compra de produtos usados e à preocupação em
reutilizar os produtos sempre que possível, e representa a propensão a um estilo de vida mais
simples, menos consumista, que implica em comportamentos ambientalmente favoráveis
(RIBEIRO; VEIGA, 2011).
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Suas questões são objetivas e podem ser facilmente entendidas por respondentes
jovens da Geração Z. Em suas considerações finais, os autores sugerem que esta escala pode
ser utilizada para segmentar um mercado consumidor, conforme o nível de engajamento em
práticas de consumo sustentável, que é o que se propõe o presente estudo.
A escala é composta por um questionário com 21 indicadores, cada um deles apoiado
em outras escalas e estudos sobre consumo ecologicamente consciente, o qual será
apresentado na metodologia. Estes englobam as dimensões: consciência ecológica, economia
de recursos, reciclagem e frugalidade. Apresenta escala Likert, com quatro posições, variando
de nunca a quase sempre/sempre, com posição central denominada às vezes. Conforme
quadro 6, subsequente:
Quadro 6: Questionário escala de consumo sustentável
Dimensão Consciência Ecológica
●
●
●
●
●
●
●

Costumo ler o rótulo dos produtos para ver se existem informações sobre cuidados com o meio
ambiente.
Na compra de produtos, prefiro os que usam embalagens que podem ser recicladas.
Nas eleições para cargos públicos, prefiro votar em candidatos que têm posições firmes em defesa do
meio ambiente.
Procuro influenciar as pessoas para que sejam cuidadosas em relação ao meio ambiente.
Interesso-me por notícias relativas ao meio ambiente.
Paro de comprar de uma empresa que mostra desrespeito pelo meio ambiente.
Mudo de marca para comprar de empresas que demonstram maior cuidado com o meio ambiente.

Dimensão economia de recursos







Deixo aparelhos como televisão e computador ligados mesmo quando não os estou utilizando.
Evito o consumo de embalagens desnecessárias (por exemplo, sacolas plásticas).
Fecho as torneiras da pia ou do chuveiro quando estou ensaboando os objetos, o corpo ou as mãos.
Deixo luzes acesas sem necessidade.
Utilizo marcas de eletrodomésticos e equipamentos que consomem menos energia.

Dimensão Reciclagem






Separo objetos de metal (latas de alumínio, óleo, extrato de tomate etc.) para reciclagem.
Separo vidro (garrafas de cerveja, refrigerante, frascos de perfumes etc.) para reciclagem.
Separo papéis (jornais, revistas, livros, cadernos etc.) para reciclagem.
Separo embalagens de plástico (sacolas, garrafas PET, copos descartáveis etc.) para reciclagem.

Dimensão Frugalidade







Busco maneiras de reutilizar os objetos.
Tento consertar as coisas em vez de jogá-las fora.
Compro produtos usados.
Compro refil de produtos para utilizar recipientes que já possuo.
Uso uma bolsa reutilizável para fazer compras.

Fonte: Ribeiro e Veiga (2011)
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Diante do referencial teórico supracitado e permeado pelo objetivo geral desta
pesquisa foram desenvolvidas as seguintes hipóteses:
 H0: A geração Z não é mais engajada em práticas de consumo sustentável que a
geração X.
 H1: A geração Z é mais engajada em práticas de consumo sustentável do que a
geração X.
 H0: Os níveis de engajamento em práticas de consumo sustentável das gerações X e Z
não são estatisticamente diferentes.
 H1: os níveis de engajamento em práticas de consumo sustentável das gerações X e Z
são estatisticamente diferentes.

31

3 METODOLOGIA DA PESQUISA

Nesta seção apresenta-se o delineamento metodológico deste estudo, o qual se consiste
no planejamento prévio da pesquisa, onde são definidos os procedimentos metodológicos,
métodos e técnicas empregados no desenvolvimento do trabalho. Sendo assim este capítulo
está dividido em: caracterização da pesquisa, plano amostral, técnica de coleta e análise de
dados e por fim as limitações do estudo, conforme figura 5.

Figura 4: Delineamento metodológico da pesquisa
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Fonte: Elaboração própria
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Richardson (2008) afirma que, sob o ponto de vista da abordagem do problema, há
dois grandes métodos de pesquisa: a quantitativa e a qualitativa. Segundo o autor, o método
quantitativo é caracterizado pelo emprego da quantificação, tanto nas modalidades de coleta
de informações, quanto no tratamento dessas por meio de técnicas estatísticas, desde as mais
simples (percentual, média, desvio-padrão), até as mais complexas (coeficiente de correlação,
análise de regressão, entre outros) (RICHARDSON, 2008). Complementando, Richardson
(2008, p. 70):
O método quantitativo representa, em princípio, a intenção de garantir a
precisão dos resultados, evitar distorções de análise e interpretação,
possibilitando, consequentemente, uma margem de segurança quanto às
inferências. É frequentemente aplicado nos estudos descritivos, naqueles que
procuram descobrir e classificar a relação entre variáveis, bem como nos que
investigam relação de causalidade entre fenômenos.

Conforme os conceitos apresentados, em relação à abordagem da pesquisa, o presente
estudo se enquadra como uma abordagem quantitativa, uma vez que são utilizados
instrumentos estatísticos para análise dos dados e são estabelecidas relação de causa e efeito.
Em relação aos objetivos, esta pesquisa classifica-se como descritiva. Segundo
Malhotra (2012, p. 59), a pesquisa descritiva é um tipo de pesquisa conclusiva que possui
como principal objetivo a descrição de algo, geralmente características ou funções do
mercado. Para o autor, a pesquisa descritiva, ao contrário da exploratória, é baseada na
declaração clara do problema, os dados são coletados de forma estruturada, por meio de
amostras grandes e representativas. Os resultados são utilizados para fazer generalizações
sobre todo um grupo ou mercado de clientes. Malhotra (2012, p. 59), ainda argumenta que as
pesquisas descritivas descrevem cliente e o mercado e medem a frequência de
comportamentos, como o de compras. Entre os principais tipos de estudos descritivos estão os
de comportamento de consumidores, o qual se aplica este estudo.

3.2 PLANO AMOSTRAL

Para Malhotra et al. (2012), população é a soma de todos os elementos que
compartilham algum conjunto comum de características. Em estudos de pesquisas descritivas
que envolvem populações grandes, geralmente não é viável fazer um censo, ou seja, a amostra
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é a opção mais viável. Uma vez que as respostas podem ser inferidas para o todo, logo, a
amostra deve ser muito bem definida.
Assim, para a definição da amostra seguem-se 4 etapas propostas pela autora, a saber:
definição da população-alvo, determinação da estrutura de amostragem, seleção da técnica de
amostragem, determinação do tamanho da amostra. A população-alvo foi definida em termos
de elementos, unidades de amostragem, extensão e intervalo de tempo. Nesta pesquisa, a
unidade de amostragem são os consumidores com idade correspondente as gerações X e Z. Os
elementos entrevistados foram adultos de 40-55 anos (Geração X) e jovens de até 24 anos
(Geração Z) do sexo feminino e masculino; a extensão geográfica é a cidade de Florianópolis,
capital de Santa Catarina e o intervalo de tempo foi de 15 de Junho de 2016 a 16 de junho de
2016, totalizando 30 dias. O tamanho da população estudada é de 421.240 pessoas, sendo
segmentada em 30.075 da geração X e 149.194 da geração Z, segundo dados IBGE (2016).
Para tanto é necessário partir da estratificação da amostra da população.
A amostragem é o processo de retirada de informações dos "n" elementos amostrais,
que deve seguir um método adequado (MALHOTRA, 2012). As técnicas possíveis, de acordo
com a autora são: amostragem sistemática, amostragem aleatória simples, amostragem por
grupo e amostragem estratificada, podendo essa ser proporcional aos elementos da população
ou não. Por tratar-se de amostra de componentes heterogêneos quanto à idade, objeto deste
estudo, optou-se por dividir esse estudo em duas amostras, uma para a geração X e outra para
a Z. O qual corresponde a um tipo de amostra estratificada que, para Malhotra (2012), é um
processo através do qual a população se organiza em subpopulações ou segmentos de
gerações. Portanto é necessário estratificar a amostra em duas, uma para cada geração.
Segundo o último Censo Brasileiro (IBGE, 2010), a população de Florianópolis-SC, já
estratificada para os propósitos deste trabalho, configura-se conforme tabela 1.
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Tabela 1: População estratificada.
População Florianópolis Total

421.240 hab.

População entre 40-55 anos (Geração X)

30.075 hab.

Polução entre 0-24 anos (Geração Z)

149.194 hab.

Fonte: Elaboração própria com base no censo IBGE (2010).

Logo após será realizada amostra aleatória simples, que para Malhotra (2012
) é uma técnica de amostragem probabilística na qual cada elemento da população tem
uma probabilidade conhecida e igual de seleção. Cada elemento é selecionado independente
de qualquer outro e a amostra extraída de um arcabouço amostral por um processo aleatório.
O tamanho da amostra, de acordo com Malhotra et al (2005), refere-se ao número de
elementos a serem incluídos no estudo. Para encontrar o valor da amostra representativa, foi
utilizado o cálculo proposto por Santos (2016), na calculadora de amostra online:

Figura 5: Equação para determinar o tamanho de amostra

Fonte: Santos (2016)

No qual:
n - amostra calculada
N - população
Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança
p - verdadeira probabilidade do evento
e - erro amostral

Para o cálculo das duas amostras da pesquisa utilizou-se os seguintes parâmetros
estatísticos: intervalo de confiança de 95,%, o erro amostral 5%, a probabilidade de ocorrer o
evento 50%. Aplicando a fórmula para a amostra da Geração X, na qual a população é de
30.075, a amostra necessária é de 308 respondentes. Já para a Geração Z, na qual a população
149.194, é de 384 respondentes. Conforme tabela abaixo:

35

Tabela 2: Definição da estratificação por geração.
Gerações

População
Total

Amostra (n)

Geração X
(40-55 anos)

30.075

308

Geração Z
(0-24 anos)

149.194

384

Fonte: Elaboração Própria.

3.3 TÉCNICAS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS

Quanto à técnica de coleta de dados, a pesquisa teve a sua coleta de dados pelo
formato de levantamento, ou survey. Nesse tipo de pesquisa, a interrogação é feita
diretamente para as pessoas cujo comportamento deseja-se saber. Sua coleta é feita através de
questionário respondido por um grupo significativo de pessoas para serem obtidas as
conclusões correspondentes aos dados coletados por meio de análise quantitativa
(PRODANOV;FREITAS, 2013).
A técnica de coleta de dados é por meio de questionário de uma Escala de Consumo
Sustentável, conforme apêndice A, elaborada por Ribeiro e Veiga (2011), composta por 21
questões, dividida nas dimensões: consciência ecológica, economia de recursos, reciclagem e
frugalidade. Com base nesta, foi realizada a mensuração do nível de engajamento em práticas
de consumo sustentável das Gerações X e Z, na qual as opções de resposta foram do tipo
Likert com: 1=Nunca 2 = Ás vezes, 3= quase sempre e 4 =sempre.
Optou-se por aplicar o questionário apenas na forma eletrônica, por meio da
plataforma Typeform, por ser uma forma rápida de disseminação na internet e poder ser
respondido de forma aleatória por respondentes de todas as regiões de Florianópolis-SC.
Foram acrescentados alguns itens que buscam identificar o perfil do respondente como: sexo,
idade, estado civil, renda mensal familiar, região onde mora em Florianópolis, meio de
obtenção de informações ambientais e meio de transporte mais utilizado.
Antes da aplicação do questionário foi realizado um pré-teste que segundo Malhotra
(2012) é a realização de um teste do questionário em uma pequena mostra, para verificar e
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eliminar possíveis problemas. Sendo assim, este foi aplicado a 15 respondentes da Geração X
e 15 respondentes da Geração Z e foram utilizadas questões que visaram identificar se as
questões eram compreensíveis por parte dos respondentes das duas gerações, conforme
apêndice B, por meio eletrônico. Os resultados encontrados identificaram que o questionário
estava compreensível para a grande maioria dos respondentes, entretanto, foi identificada a
necessidade de retirar o item: ‘nas eleições para cargos públicos, prefiro votar em candidatos
que têm posições firmes em defesa do meio ambiente’, uma vez que os respondentes da
geração Z podem não possuir idade suficiente para o exercício do voto. Sendo assim o
questionário passou a possuir 20 questões.
Após aplicação do questionário da Escala, foi realizado um processo de preparação
dos dados, que segundo Malhotra (2012), consiste em verificar os questionários que estão
dentro dos padrões aceitáveis pela pesquisa. Com a verificação concluída, realizou-se a
transcrição de dados que, segundo o autor, consiste na transferência de dados para um sistema
digital no qual é possível realizar a análise das informações coletadas com maior facilidade.
Para o presente trabalho, a transcrição dos dados foi realizada por meio da digitalização das
respostas no programa Excel 2010 e posteriormente transferidos para o software SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences). Este proporcionou a codificação e tabulação dos
questionários bem como a criação de gráficos e realização de cálculos estatísticos que
permitiram análises estatísticas univariadas e bivariadas.
Para a análise dos dados coletados, foram utilizados indicadores estatísticos que
serviram para medir e comparar os diferentes itens analisados entre o perfil das gerações em
questão por meio do programa estatístico SPSS. O estudo fez uso de indicadores de medida
de posição, dos quais segundo MALHOTRA (2012) consistem em medidas de tendência
central, pois tentam descrever o centro da distribuição, como por exemplo, o cálculo da
média. Além disso, o estudo também fez uso de indicadores como desvio padrão e a variância
(ANOVA) que serão explicados a seguir.
Segundo MALHOTRA (2012, p. 434), a média é “o valor obtido quando somados os
elementos de um conjunto e dividido pelo número de elementos”. A média é considerada a
medida de tendência central mais utilizada em análises.
Para este estudo, também se fez uso de medidas de dispersão, essas medidas indicam o
tamanho da dispersão encontrada em uma distribuição. Ainda de acordo com MALHOTRA
(2007, p.434), essas medidas são calculadas para dados intervalares ou razão, elas
contemplam o intervalo interquartil, a variância, desvio padrão e o coeficiente de variação. No
que compete a este estudo, foram utilizadas a variância e o desvio padrão que segundo
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MALHOTRA (2012, p.434) apresentam as seguintes definições respectivamente: “Desvio
quadrático médio de todos os valores em relação à media” e “Raiz quadrada da variância”.
O autor ainda afirma que a variância (ANOVA) representa a comparação entre as
médias de duas ou mais populações (MALHOTRA, 2012). A utilização da variância
(ANOVA) possui a finalidade de comparar três ou mais variáveis independentes. Para os fins
deste estudo também utilizaremos o teste t, este, por fim, consiste em um teste de hipóteses
que utiliza medidas para rejeitar ou não uma hipótese nula.

3.4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO
Vergara (1997, p.59) afirma que “todo método tem possibilidades e limitações”. Sendo
assim, é conveniente informar quais as limitações sofridas pela pesquisa que, entretanto, não
invalidam sua realização.
Uma possível limitação é com a generalização, que segundo Mello e Turrioni (2012,
pg.70) “é a perseguição das descobertas que podem ser generalizadas além dos confins de
uma investigação específica”. Uma vez que a pesquisa é aplicada apenas a região de
Florianópolis, não será possível uma generalização maior sobre o comportamento das
gerações X e Z no restante do país.
Há também limitações que podem estar presentes no âmbito da validade da escala de
Ribeiro e Veiga (2011), que ainda é recente e de pouca aplicação na literatura. Além disso, há
as limitações pelas desvantagens da aplicação do levantamento auto aplicado, que segundo
(Bush et al. 2014) são: não poder obter dados em profundidade, altos índices de não resposta,
erros de resposta, aquisição de dados lenta e dificuldades de entendimento com ausência do
entrevistador.
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4 RESULTADOS
Para apresentação dos resultados, esta seção será subdividida em três partes. As duas
primeiras buscam realizar uma análise intrageracional, ou seja, analisar os resultados
encontrados nas amostras da geração X e geração Z de forma separada, para tanto será
elencado o perfil de cada amostra e seus indicadores serão cruzados com os resultados do
questionário da Escala. Na terceira parte será realizado um comparativo intergeracional dos
resultados encontrados no questionário de consumo sustentável, das gerações X e Z.
4.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA GERAÇÃO X

Para melhor orientar a análise, inicialmente será apresentado o perfil da amostra. A
geração X é representada por uma amostra de 308 respondentes da cidade de Florianópolis.
Em relação à distribuição de gênero, a amostra da geração X mostrou-se proporcional,
com leve predominância masculina de 52,27% representando 161 respondentes, contra
47,73% do sexo feminino, representadas por 147 respondentes, conforme gráfico 1. Essa
proporção mostrou-se similar a proporção de gênero da população de Florianópolis, na faixa
etária de 40 a 55 anos, que é 50,8% de homens e 49,2% de mulheres, segundo censo do IBGE
em 2010.

Fonte: Elaboração própria.
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A média de idade dos respondentes da geração X foi de 46 anos, na qual a menor
idade foi de 40 anos e maior de 55 anos, conforme a idade máxima e mínima correspondente
a esta geração. O intervalo de 40 a 45 anos representa 46,7% da amostra, o de 46 a 50 anos
38,5%, e por fim o de 50 a 55 representa a minoria com 14,7%. Abaixo segue tabela 3 com as
frequências de idades encontradas:

Idade

Tabela 3- Idades Geração X
Frequência
Porcentagem

40-45

144

46,7%

46-50

119

38,5%

50-55

45

14,7%

Total

308

100%

Fonte: Elaboração própria

Com relação ao estado civil dos respondentes da geração X, a maioria da amostra,
representada por 55,8% é casada, enquanto 23, 1% encontram-se solteiros, 10,4% possuem
união estável e 10,7% são divorciados, conforme gráfico 2.

Fonte: Elaboração própria.

40

No que tange o grau de escolaridade dos respondentes da geração X, mais da metade
possui ensino superior completo, representando 58,77% da amostra. Em seguida 17,53% são
pós-graduados, enquanto 14,29% possuem ensino superior incompleto e por fim as minorias
representadas por: 5,52% com Ensino Médio Completo, 3,57% com Ensino médio incompleto
e apenas 0,32% por Ensino Fundamental Completo, como ilustra o gráfico 3.

Fonte: Elaboração própria.

O indicador relativo à renda mensal familiar foi dividido de acordo com os critérios de
classes do IBGE e o valor atualizado do salário mínimo em 2016, que é de R$880,00, a saber:
●

Classe E- Até dois salários mínimos (até R$1760,00)

●

Classe D- De 2 a 4 salários mínimos (R$1760,01 a R$3520,00)

●

Classe C- De 4 a 10 salários mínimos (R$3520,01 a R$8800,00)

●

Classe B- De 10 a 20 salários mínimos (R$8800,01 a R$17600,00)

●

Classe A- Acima de 20 salários mínimos (R$17600,01 ou mais).

Na amostra representativa da geração X, a maioria com 53,60% dos respondentes
correspondem a Classe C referente à renda familiar de 4 a 10 salários mínimos, 27,60%
pertencem a classe D na qual possuem renda familiar de 2 a 4 salários mínimos, 11%
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pertencem a classe B representada pela renda de 10 a 20 salários mínimos, 6,20% pertencem a
classe E que possui renda de até 2 salários mínimos. Por fim, uma parcela pouco significativa
de 1,60% da amostra pertence à Classe A, que possui renda familiar acima de 20 salários
mínimos.

Fonte: Elaboração própria.

Quanto à região onde moram em Florianópolis, os respondentes tinham seis opções de
respostas, nas quais cada região agrupou diversos bairros da seguinte maneira:


Região Central: Centro, Agronômica, Trindade, Córrego Grande, Santa Mônica,
Itacorubi, Pantanal, Carvoeira, João Paulo, Monte verde e bairros próximos.



Continente: Capoeiras, Coqueiros, Estreito, Balneário, Coloninha, Jardim Atlântico,
Abraão e bairros próximos.



Norte da Ilha: Canasvieiras, ingleses, Jurerê, Cacupé, Santinho, Sambaqui, Daniela,
Santo Antônio de Lisboa e bairros próximos.



Sul da Ilha: Campeche, Tapera, Rio Tavares, Pântano do Sul, Armação, Morro das
Pedras, Cariano, Naufragados e bairros próximos.

Leste da Ilha: Barra da Lagoa, Lagoa da Conceição, Moçambique, Galheta, Joaquina,
Mole, São João do Rio Vermelho e bairros próximos.
Sendo assim, observou-se que a maioria dos respondentes reside na Região Central
correspondendo a 35,7% da amostra, em seguida 28,2% moram no Norte da Ilha, 21,8% no
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Leste da Ilha, enquanto 9,1% residem no continente e 5,2% no Sul da Ilha. Estes dados estão
de acordo com o último Censo do IBGE, que coloca que as regiões Centrais e Norte de
Florianópolis são as mais populosas, respectivamente.

Fonte: Elaboração própria.

Em relação ao item meio de transporte mais utilizado pela geração X, foi constatado
que a grande maioria dos respondentes utiliza o carro representando 74,68% das respostas. O
transporte público aparece em segundo lugar com 12,99% da amostra, seguido de 7,79% dos
que utilizam moto e 3,24% que se locomovem a pé. A bicicleta é escolhida como meio de
transporte mais utilizado por 1,30% dos respondentes.
Esses dados vão ao encontro dos dados do último censo do IBGE (2010), que mostram
que há uma frota de 215.941 carros enquanto há apenas 3.795 ônibus em Florianópolis.
Segundo Guidi e Gontijo (2013), o carro é o meio de transporte mais utilizado na cidade de
Florianópolis, e as justificativas são: pouca oferta de transporte, preços das tarifas que estão
entre as mais altas das capitais do Brasil e incentivos públicos ao consumo de automóveis.
Segundo Dias (2002), os combustíveis fósseis são os principais emissores globais de
gases tóxicos. O Monóxido de carbono (CO) liberado pelos automóveis, para Ferreira et al.
(2009) é o principal responsável pela poluição atmosférica das grandes cidades e causa , entre
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outros, diversos danos à saúde de população, danos florestais, acidentes de trânsito e
impactos sonoros.

Fonte: Elaboração própria.

No último indicador de perfil, visualizado na tabela 4, foi questionado onde os
respondentes mais costumam obter informações sobre as questões ambientais no

dia-a-dia,

com opção de escolher mais de uma resposta. As mídias como tv, rádio, jornais e revistas,
configuram 52,5% das escolhas, a internet em segundo lugar representa 21,4% das seleções,
em seguida a família e os amigos com 15,2% das opções e menos expressivas as informações,
por meio de rótulos e embalagens, configuram 8,8% das opções. As Instituições de Ensino
como Escolas, Colégios, etc., representam somente 3,2% das escolhas, e por fim a opção
outros configura 3,9% da porcentagem de casos.
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Tabela 4 - Informações ambientais Geração X
Porcentagem
N
238

52,5%

Internet

97

21,4%

Família/Amigos

69

15,2%

Rótulos/Embalagens

27

6,0%

Instituições de
Ensino

10

2,6%

Outros

12

2,2%

453

100,0%

Mídias (tv, rádio, etc)

Total

Fonte: Elaboração própria.

Após ser visualizado o perfil da amostra da geração X, serão analisadas as respostas
referentes ao questionário da Escala de Consumo Sustentável nas dimensões: consciência
ecológica, economia de recursos e reciclagem.
Observa-se, conforme tabela 5, que a dimensão mais marcante no nível de
engajamento em práticas de consumo sustentável da geração X foi a de economia de recursos,
que obteve a maior média (M=2,32). Uma vez que esta dimensão está relacionada ao uso dos
produtos, os dados encontrados mostraram com isso que a geração X apresenta maior
consciência no que diz respeito ao desperdício dos recursos e ao uso dos produtos. Ainda
dentro desta dimensão vale ressaltar que o elemento que ganhou maior destaque na
consciência dos recursos foi a utilização da energia elétrica, fatores como deixar a luz acesa e
aparelhos ligados à energia sem necessidade apresentaram níveis marcantes de engajamento
que elevaram a média desta dimensão.
A segunda dimensão de maior destaque no nível de engajamento da geração X foi a
frugalidade (M=2,26), esta dimensão diz respeito a hábitos econômicos e poupadores tais
como a reutilização e respeito a vida útil dos produtos. Dentro desta dimensão destacaram-se
fatores como a compra de refis de produtos a fim de reutilizar recipientes que já possuem e a
tentativa de concertar as coisas em vez de jogá-las fora.
A terceira dimensão de destaque foi a que diz respeito ao fator reciclagem. Segundo os
dados coletados, a geração X apresentou um nível de engajamento médio de (M=2,03), isso
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significa que essa geração preocupa-se com o destino dos produtos após o uso, praticando a
separação dos materiais no momento do descarte para que seja dada a destinação correta. A
última dimensão analisada foi a de consciência ecológica, esta ganhou o ultimo lugar no que
se refere ao nível de engajamento da geração X. Trata-se da preocupação com o meio
ambiente no sentido manter-se informado sobre o tema, no processo de decisão de compra e
comportamento dos demais consumidores.
Tabela 5 - Escala de Consumo Sustentável Geração X
Dimensões
Consciência
Ecológica

N

Média Total

Desvio
Padrão

Costumo ler o rótulo dos produtos para ver se
existem informações sobre cuidados com o
meio ambiente.

308

1,58

,591

Na compra de produtos, prefiro os que usam
embalagens que podem ser recicladas.

308

1,54

,632

Procuro influenciar as pessoas para que sejam
cuidadosas em relação ao meio ambiente.

308

1,74

,564

Interesso-me por notícias relativas ao meio
ambiente.

308

2,14

,841

Paro de comprar de uma empresa que mostra
desrespeito pelo meio ambiente.

308

1,89

,805

Mudo de marca de um produto para comprar
de empresas que demonstram maior cuidado
com o meio ambiente.

308

1,78

,886

Média Total
Economia de
Recursos

Média

1,77

0,719

Deixo aparelhos como televisão e computador
ligados mesmo quando não os estou utilizando.

308

2,67

,958

Evito o consumo de embalagens
desnecessárias (por exemplo, sacolas
plásticas).

308

1,96

,693

Fecho as torneiras da pia ou do chuveiro
quando estou ensaboando os objetos, o corpo
ou as mãos.

308

1,98

,827

Deixo luzes acesas sem necessidade.

308

2,82

,909

Utilizo marcas de eletrodomésticos que
consomem menos energia

308

2,18
2,32
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Dimensões

Reciclagem

N

Média Total

Desvio
Padrão

Separo objetos de metal (latas de alumínio,
óleo, extrato de tomate etc.) para reciclagem.

308

2,09

1,002

Separo vidro (garrafas de cerveja, refrigerante,
frascos de perfumes etc.) para reciclagem..

308

1,98

1,018

Separo embalagens de plástico (sacolas,
garrafas PET, copos descartáveis etc.) para
reciclagem.

308

2,23

1,082

Separo papéis (jornais, revistas, livros,
cadernos etc.) para reciclagem.

308

1,82

,778

Média Total

Frugalidade

Média

2,03
Busco maneiras de reutilizar os objetos.

308

2,28

,731

Tento consertar as coisas em vez de jogá-las
fora.

308

2,63

,745

Compro produtos usados.

308

2,10

,717

Compro refil de produtos para reutilizar
recipientes que já possuo.

308

2,73

,805

Uso uma bolsa reutilizável para fazer compras.

308

1,31

,704

2,26

Fonte: Elaboração própria.

É interessante após estas análises, cruzar alguns dados do perfil da amostra com as
respostas encontradas na Escala de Consumo Sustentável na geração X, a fim de perceber as
diferenças intrageracionais encontradas. Portanto, foram cruzados os dados da escala com os
indicadores de perfil como: gênero, estado civil, escolaridade, renda mensal familiar, região
onde mora e transporte.
Em relação ao gênero da geração X, conforme tabela 6, observou-se que houve uma
diferença estatisticamente significante entre as médias do nível de no nível de engajamento
em práticas de consumo sustentável das mulheres e dos homens, no qual as mulheres
apresentaram média maior em todas as dimensões. Assim percebe-se que as mulheres da
geração X são mais conscientes ecologicamente, se preocupam mais com a economia dos
recursos, com a reciclagem e com hábitos de vida mais simples. Este resultado é corroborado
por estudos sobre a correlação demográfica com o comportamento ambiental desde a década
de 90. Straughan e Roberts (1999) colocam que as mulheres são mais propensas a consumir
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de forma consciente e visando minimizar o impacto de suas ações sobre a sociedade e o meioambiente. Na mesma linha, Ottman (2004) coloca que as mulheres são mais sensíveis que os
homens aos apelos ambientais.

Tabela 6 - Gênero x Nível de Engajamento em práticas de consumo sustentável
Dimensão
Gênero:
N
Média
Desvio
testeSig.
Padrão
t
feminino

147

1,95

,392

6,159

masculino

161

1,62

,512

6,233

feminino

147

2,51

,486

5,991

masculino

161

2,14

,574

6,036

feminino

147

2,14

,990

2,196

Reciclagem

masculino

161

1,92

,811

2,176

Frugalidade

feminino

147

2,20

,506

2,071

masculino

161

2,31

,414

2,053

Consciência
Ecológica

Economia de recursos

,000

,000

,029

,039

Fonte: Elaboração Própria.

Constatou-se que o estado civil, na geração X, também possui influência no nível de
engajamento em práticas de consumo sustentável nas dimensões consciência ecológica,
economia de recursos e reciclagem, as quais são estatisticamente significantes, de acordo com
tabela 7. Em relação à primeira dimensão, os solteiros mostram-se mais conscientes com
média (M=1,92), enquanto os que possuem união estável são os que possuem menor
consciência ambiental com média (M=1,47). No que concerne a economia de recursos, os
casados são mais preocupados com práticas de economia com média (M=2,42), enquanto os
divorciados são os menos interessados com média (M=2,07). Assim percebe-se que os
casados são os mais preocupados com o não desperdício de água e energia elétrica, infere-se
que estes possuem maiores preocupações com economia financeira doméstica, uma vez que
seu consumo é maior em família do que sozinhos. Quanto a reciclagem, os casados são os que
mais realizam práticas de reciclagem de papel, plástico, vidro e metais com média de (2,35)
enquanto os divorciados e os solteiros aparecem em último lugar com médias de (M=1,61) e
(M=1,67), respectivamente. Contudo, a última dimensão, frugalidade, não é estatisticamente
significante, logo o estado civil não possui influência nos hábitos de vida mais simples da
geração X.
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Tabela 7 - Estado Civil x Nível de Engajamento em práticas de consumo sustentável
Dimensão
Estado Civil
N
Média
Desvio Padrão
Consciência Ecológica

Economia de recursos

Reciclagem

Frugalidade

solteiro

71

1,62

,421

casado

172

1,92

,481

união estável

32

1,47

,420

divorciado

33

1,64

,430

Total

308

1,78

,486

solteiro

71

2,26

,450

casado

172

2,42

,629

união estável

32

2,13

,357

divorciado

33

2,07

,447

Total

308

2,32

,563

solteiro

71

1,67

,787

casado

172

2,35

,911

união estável

32

1,54

,657

divorciado

33

1,61

,631

Total

308

2,03

,907

solteiro

71

2,23

,522

casado

172

2,27

,466

união estável

32

2,28

,470

divorciado

33

2,23

,284

Total

308

2,26

,463

Sig.

,000

,001

,000

,883

Fonte: Elaboração Própria.

Quanto à escolaridade, esta se mostrou estatisticamente significante em todas as
dimensões, possuindo influência direta no nível de engajamento em práticas de consumo
sustentável da geração X, conforme tabela 8. Em relação à consciência ecológica os que
possuem pós-graduação são os mais conscientes com média (M=2,14) enquanto os que os
respondentes que possuem ensino médio incompleto (M=1,44) e ensino médio completo
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(M=1,43) possuem as menores médias. Os pós graduados são também os que possuem a
maior média (M= 2,70) na dimensão de economia de recursos e os que possuem ensino médio
completo são os menos preocupados com esta prática, com média de (M=2,07).
Relativamente a reciclagem, os pós-graduados novamente possuem a maior média (M=2,99)
mostrando-se os mais engajados em práticas de reciclagem de metal, papel, vidro e plástico.
Sobre o item frugalidade, diferentemente das dimensões anteriores, os que possuem superior
incompleto são os mais propensos a um estilo de vida mais simples e menos consumista, com
maior média de (M=2,65).
Assim, percebe-se que quanto maior o grau de escolaridade, com exceção da
frugalidade, maior é nível de engajamento em práticas de consumo sustentável da geração.
Este fato é confirmado por autores como Ottman (1994); Paço e Raposo (2010), Martinez
(2011); Solomon (2008), Toni et al. (2013) que acreditam que há uma correlação positiva
entre o nível de escolaridade e as atitudes de consumo ambientalmente favoráveis.
Tabela 8 - Escolaridade x Nível de Engajamento em práticas de consumo sustentável
Dimensão
Grau Escolaridade
N
Médi
Desvio
a
Padrão
Consciência Ecológica

Economia de recursos

Ensino fundamental completo

1

2,33

.

Ensino médio incompleto

11

1,44

,403

Ensino médio completo

17

1,43

,396

Superior incompleto

44

1,80

,551

superior completo

181

1,71

,439

pós-graduado

54

2,14

,414

Total

308

1,78

,486

Ensino fundamental completo

1

*2,80

.

Ensino médio incompleto

11

2,30

,273

Ensino médio completo

17

2,07

,423

Superior incompleto

44

2,64

,704

superior completo

181

2,15

,425

pós-graduado

54

2,70

,628

Total

308

2,32

,563

Sig.

.

,000

.

,000
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Dimensão

Reciclagem

Frugalidade

Grau Escolaridade

N

Médi
a

Desvio
Padrão

Sig.

Ensino fundamental completo

1

2,50

.

.

Ensino médio incompleto

11

2,27

,825

Ensino médio completo

17

1,99

,908

Superior incompleto

44

2,42

,852

superior completo

181

1,64

,692

pós-graduado

54

2,99

,758

Total

308

2,03

,907

Ensino fundamental completo

1

2,40

.

Ensino médio incompleto

11

2,34

,645

Ensino médio completo

17

2,08

,500

Superior incompleto

44

2,65

,529

superior completo

181

2,12

,364

pós-graduado

54

2,42

,422

Total

308

2,26

,463

,000

.

,000

Fonte: Elaboração Própria.

A renda mensal familiar também possui influência no nível de engajamento em
práticas de consumo sustentável da geração X, visto que as diferenças entre as médias de
todas as dimensões são estatisticamente significantes. Em relação a primeira dimensão, os que
possuem maior consciência ecológica são os respondentes que possuem renda mensal familiar
de mais de 20 salários mínimos, correspondente a Classe A, com média de (M=2,33),
enquanto a menor média (M=1,65) corresponde aos que possuem renda de 2 a 4 salários
mínimos, pertencentes a classe D. No âmbito da economia de recursos, também são os
respondentes que ganham mais de 20 salários mínimos que possuem maior média (M=3,00),
e os de 2 a 4 salários mínimos a menor média com (M=2,21). Na dimensão reciclagem
acontece o mesmo, a maior média (M=3,6) corresponde aos que têm renda de mais de 20
salários mínimos e os que realizam menos práticas de reciclagem são os que novamente
recebem de 2 a 4 salários mínimos (M=1,91). Em relação à frugalidade ocorre o inverso, os
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que possuem menor renda, de até 2 salários mínimos, são os mais propensos a um estilo de
vida mais simples e menos consumista, com a maior média (M=2,70). Infere-se que a renda
elevada pode ser um incentivo ao consumismo, uma vez que ela torna possível a compra de
uma maior gama de produtos ou serviços.
Assim, percebe-se que salvo a dimensão frugalidade, o indicador renda familiar
mostra-se com uma relação diretamente proporcional, ou seja, quanto maior a renda mensal
familiar mais alto é o nível de engajamento em práticas de consumo sustentável da geração X.
Este resultado vai ao encontro da linha de estudo de Paço e Raposo (2010), que colocam que
as condições econômicas têm influência direta nos índices de consumo e, geralmente,
possuem correlação positiva com a sensibilidade ambiental. Os autores argumentam que isto
se deve ao fato que os que detêm níveis maiores de renda podem arcar com os custos
marginais dos produtos ecologicamente corretos.
Tabela 9 - Renda familiar x Nível de Engajamento em práticas de consumo sustentável
Dimensão
Grau Escolaridade
N
Média
Desvio
Padrão
Consciência Ecológica

Economia de recursos

Reciclagem

Até dois salários mínimos

19

2,00

,609

De 2 a 4 salários mínimos

85

1,65

,496

De 4 a 10 salários mínimos

165

1,74

,435

De 10 a 20 salários mínimos

34

2,04

,459

Mais de 20 salários mínimos

5

2,33

391

Total

308

1,78

,486

Até dois salários mínimos

19

2,63

,608

De 2 a 4 salários mínimos

85

2,21

,540

De 4 a 10 salários mínimos

165

2,24

,517

De 10 a 20 salários mínimos

34

2,71

,568

Mais de 20 salários mínimos

5

3,00

,374

Total

308

2,32

,563

Até dois salários mínimos

19

2,55

,793

De 2 a 4 salários mínimos

85

1,91

,816

De 4 a 10 salários mínimos

165

1,79

,805

Sig.

.

,000

.

,000

.
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Dimensão

Frugalidade

Grau Escolaridade

N

Média

Desvio
Padrão

Sig.

De 10 a 20 salários mínimos

34

3,00

,739

,000

Mais de 20 salários mínimos

5

3,60

,335

Total

308

2,03

,907

Até dois salários mínimos

19

2,70

,509

De 2 a 4 salários mínimos

85

2,15

,485

De 4 a 10 salários mínimos

165

2,23

,418

De 10 a 20 salários mínimos

34

2,35

,426

Mais de 20 salários mínimos

5

2,68

,414

Total

308

2,26

,463

.

,000

Fonte: Elaboração Própria.

Constatou-se também que há diferenças regionais estatisticamente significativas, em
todas as dimensões do nível de engajamento em práticas de consumo sustentável da geração
X em Florianópolis. Quanto à dimensão relativa à consciência ecológica os que residem na
Região Central mostram-se mais conscientes (M=1,89), já os mais preocupados com a
economia de recursos são os residentes do Continente e Norte da ilha com a mesma média de
(M=2,42). Os moradores do centro são os que mais realizam práticas de reciclagem com
média (M=2,46), são os que também possuem hábitos de vida mais simples, demonstrados na
dimensão frugalidade com média (M=2,47).

Tabela 10 - Região onde mora x Nível de Engajamento em práticas de consumo sustentável
Dimensão
N
Média
Desvio
Sig
Padrão
Consciência
Ecológica

Região
Central

110

1,89

,577

Continente

28

1,54

,389

Norte da Ilha

87

1,85

,416

Sul da Ilha

16

1,78

,353

Leste da Ilha

67

1,60

,382

,000
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Economia de
Recursos

Reciclagem

Frugalidade

Total

308

1,78

,486

Região
Central

110

2,32

,757

Continente

28

2,42

,306

Norte da Ilha

87

2,42

,436

Sul da Ilha

16

2,18

,361

Leste da Ilha

67

2,16

,404

Total

308

2,32

,563

Região
Central

110

2,46

,886

Continente

28

1,68

,680

Norte da Ilha

87

2,10

,837

Sul da Ilha

16

1,53

,499

Leste da Ilha

67

1,51

,814

Total

308

2,03

,907

Região
Central

110

2,47

,461

Continente

28

2,30

,419

Norte da Ilha

87

2,11

,371

Sul da Ilha

16

2,02

,356

Leste da Ilha

67

2,14

,482

Total

308

2,26

,461

0,036

,000

,000

Fonte: Elaboração Própria

Quanto ao meio de transporte mais utilizado, as diferenças foram estatisticamente
significantes em todas as dimensões. Os que optaram por a pé são os que mais possuem
consciência ecológica, com média (M=1,98) e os que usam moto pra se locomover são os
menos conscientes com média (M=1,31). Os mais engajados na economia de recursos são os
que utilizam transporte público com média (M= 2,46) e os menos são novamente os que usam
moto com média (M=1,95). Os que usam transporte público são os que mais realizam práticas
de reciclagem com média (M=2,59), ao contrário dos que utilizam carro que possuem a menor
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média (M=1,75). Por fim, os que adotam de hábitos de vida mais simples, representados pela
frugalidade, são novamente os que utilizam transporte público com (M=2,59) em oposição
aos que usam carro que possuem a menor média (M=1,55).
Desta forma, constata-se que o tipo transporte mais utilizado possui uma relação direta
de influência no nível de engajamento em práticas de consumo sustentável, na qual os que
utilizam meios de transporte com menor impacto ao meio ambiente como transporte público,
a pé e bicicleta, possuem as maiores médias, enquanto os que usam carro e moto são os menos
engajados, com as menores médias em todas as dimensões. Tiwari (2008) afirma que,
enquanto os transportes motorizados configuram-se como uma das maiores atividades
poluidoras do homem, a bicicleta não gera poluição por emissão de gases tóxicos, tampouco,
sonora.
Tabela 11 - Tranporte x Nível de Engajamento em práticas de consumo sustentável
Dimensão
N
Média
Desvio
Sig,
Padrão
Consciência
Ecológica

Economia de recursos

Reciclagem

transporte
público

40

1,86

0,629

A pé

10

1,98

0,404

bicicleta

4

1,81

0,417

carro

230

1,46

0,444

moto

24

1,31

0,379

Total

308

1,78

0,486

transporte
público

40

2,46

0,719

A pé

10

2,36

0,594

bicicleta

4

2,33

0,525

carro

230

2,01

0,517

moto

24

1,95

0,604

Total

308

2,32

0,563

transporte
público

40

2,59

,858

A pé

10

2,48

,795

,000

0,02
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Dimensão

Frugalidade

N

Média

Desvio
Padrão

Sig,

bicicleta

4

1,97

,500

,000

carro

230

1,55

,913

moto

24

1,75

,483

Total

308

2,03

,907

transporte
público

40

2,57

,467

A pé

10

2,19

,582

bicicleta

4

2,50

,115

carro

230

2,12

,431

moto

24

2,38

,513

Total

308

2,26

,000

,463

Fonte: Elaboração Própria

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA GERAÇÃO Z
Nesta seção serão realizadas as mesmas análises intrageracionais da geração anterior,
iniciando pela apresentação do perfil da amostra da Geração Z. Esta é representada por uma
amostra de 383 respondentes da cidade de Florianópolis.
Em relação à distribuição de gênero, observou-se uma diferença significativa, com
predominância feminina de 68,5%, representando 261 respondentes, contra os 31,5%
respondentes do sexo masculino, representados por 120 respondentes, conforme gráfico 7.
Esta proporção vai de encontro a encontrada na população de Florianópolis com idade
correspondente a Geração Z, que segundo o censo de 2010 do IBGE é de 50,4% de homens
contra 49,6% de mulheres.
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Fonte: Elaboração Própria.

A média de idade dos respondentes da geração Z foi de 21 anos, na qual a menor idade
foi de 16 anos e a maior 24 anos, que é a idade máxima correspondente a esta geração. O
intervalo de 16 a 18 anos representa a minoria correspondendo a 12,3% da amostra, o de 19 a
21 anos configura 46,4% da frequência, e por fim o de 22 a 24 anos representa 41,2% dos
respondentes. Abaixo segue a tabela 12 com as frequências de idades encontradas:
Tabela 12 – Idades Geração Z
Idade

Frequência

Porcentagem

16-18

47

12,3%

19-21

178

46,4%

22-24

158

41,2%

Total

383

100%

Fonte: Elaboração Própria.
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Com relação ao estado civil dos respondentes da geração Z, conforme gráfico 8, como
era de se esperar pela faixa etária, a grande maioria dos respondentes é solteiro, representando
85,4% do total. Em seguida 7,6% correspondem à modalidade de União Estável, enquanto
6,5% encontram-se casados, e apenas 0,5% são divorciados.

Fonte: Elaboração Própria.

No que tange o grau de escolaridade dos respondentes da geração Z, a grande maioria
dos respondentes possui ensino superior completo, representando 83% da amostra, em
seguida 7,3% possuem Ensino Superior Completo, enquanto 7% possuem Ensino Médio
Completo e por fim as minorias são representadas por 2,10% que possuem pós-graduação e
0,5% com Ensino Médio Incompleto, como ilustra o gráfico 9.
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Fonte: Elaboração Própria.

Em relação à renda mensal familiar da geração Z, a maioria dos respondentes, com
31,3% da amostra, pertence a Classe C referente à renda familiar de 4 a 10 salários mínimos,
23,20% a classe D na qual possuem renda familiar de 2 a 4 salários mínimos, 21,70% a classe
E representada pela renda de até dois salários mínimos, 16,20% a classe B que possui renda
de 10 a 20 salários mínimos. Por fim, uma parcela menor configurando 7,6% da amostra
pertence à Classe A, que possui renda familiar acima de 20 salários mínimos.
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Fonte: Elaboração Própria.

Quanto à região onde moram em Florianópolis, observou-se que um pouco mais da
metade dos respondentes residem na Região Central correspondendo a 54% da amostra. Em
seguida 16,4% moram no Sul da Ilha, 11,7% no Leste da Ilha, enquanto 11% residem no
continente e 6,8% no Norte da Ilha. Estes dados estão de acordo com o último Censo do
IBGE, que coloca que a região central de Florianópolis é a mais populosa.

Fonte: Elaboração Própria.
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Considerando o item relativo ao meio de transporte mais para se locomover em sua
cidade, constatou-se que a maioria utiliza o transporte público representando 53% das
respostas. O carro aparece em segundo lugar com 27,9% da amostra, seguido de 13,3% que se
locomovem a pé e 3,1% que utilizam moto. A bicicleta é o meio de transporte mais utilizado
apenas por 2,6% dos respondentes.

Fonte: Elaboração Própria.

Quanto ao último indicador de perfil, no qual foi questionado onde os respondentes
mais costumam obter informações sobre as questões ambientais no dia-a-dia, 46,7% das
opções de resposta foram a Internet. As mídias como tv, rádio, jornais e revistas configuram
28,8% das escolhas, a família e amigos, em terceiro lugar, representam 8,5% das seleções, em
seguida os rótulos e embalagens e as Instituições de Ensino como Escola, Colégio, etc,
representam 7,5% das escolhas cada um. Por fim, a opção outros configura apenas 2,1% da
porcentagem de casos.
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Tabela 13 - Informações Ambientais Geração Z
Informações ambientais dia-a-dia N Porcentagem
Internet
328
46,7%
Mídias
200
28,5%
Família/Amigos
60
8,5%
Rótulos/Embalagens
53
7,5%
Instituições de Ensino
53
7,5%
Outros
8
1,1%
Total
702
100%
Fonte: Elaboração Própria.

Após ser visualizado o perfil da amostra da geração Z, serão analisadas as respostas
referentes ao questionário da Escala de Consumo Sustentável nas dimensões: consciência
ecológica, economia de recursos e reciclagem.
Observa-se, conforme tabela 14, que a dimensão mais marcante no nível de
engajamento em práticas de consumo sustentável da geração Z foi a de economia de recursos,
obtendo a maior média (M=3,01). Esta dimensão está relacionada ao uso dos produtos, os
dados encontrados mostraram com isso que a geração Z apresenta maior consciência no que
diz respeito ao desperdício dos recursos e ao uso dos produtos. Dentro desta dimensão, assim
como evidenciado na analise da geração X, o elemento que ganhou maior destaque na
consciência dos recursos foi a utilização da energia elétrica, fatores como deixar a luz acesa e
aparelhos ligados à energia sem necessidade apresentaram níveis marcantes de engajamento
que elevaram a média desta dimensão.
A segunda dimensão que ganhou destaque na analise desta geração foi no quesito
reciclagem, diferenciando da geração X onde o segundo maior nível de engajamento foi
encontrado na dimensão que tratava na frugalidade. O nível de engajamento médio
encontrado na geração Z foi de (M=2,63), esta dimensão aborda temas que referem- se à
preocupação com a destinação dos produtos após o uso, como a separação dos materiais no
momento do descarte. Isto significa que esta geração apresenta maior consciência no que diz
respeito a este quesito, estando mais preocupada com o pós-uso dos produtos e disposta a
fazer algo para evitar seus possíveis impactos no meio ambiente.
A terceira dimensão de maior engajamento encontrada na análise da geração Z foi a
que tratava da consciência ecológica, diferentemente do encontrado na geração X onde esta
foi a dimensão de menor engajamento. A geração Z apresentou um nível médio de
engajamento nesta dimensão de (M=2,34), e ela trata de questões como a preocupação com o
meio ambiente no sentido de manter-se informado sobre assuntos relevantes, preferências no
momento da compra e preocupação com o comportamento dos demais consumidores neste
sentido. Isto significa que a geração Z possui neste caso, uma consciência ecológica maior do
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que a geração X e está mais preocupada em manter-se informada para a posterior escolha dos
produtos que consome. Ainda dentro desta dimensão, vale destacar que a geração Z
apresentou maiores engajamentos em fatores como a influência de pessoas para que sejam
cuidadosas com o meio ambiente e o interesse por informações relevantes ao meio ambiente,
reforçando a conclusão de que esta geração está mais disposta a manter-se informados para
que possam influenciar pessoas a seguir o mesmo comportamento.
Por fim, a dimensão que apresentou o menor nível de engajamento desta geração foi a
frugalidade, com um nível de engajamento médio de (M=2,21). Esta dimensão está
relacionada ao comportamento econômico do individuo, onde o mesmo apresenta hábitos
poupadores a respeito da vida útil dos produtos que consome.
Tabela 14 - Escala de Consumo Sustentável Geração Z
Dimensões

Consciência
Ecológica








Costumo ler o rótulo dos produtos para ver
se existem informações sobre cuidados com
o meio ambiente.
Na compra de produtos, prefiro os que
usam embalagens que podem ser recicladas.
Procuro influenciar as pessoas para que
sejam cuidadosas em relação ao meio
ambiente.
Interesso-me por notícias relativas ao meio
ambiente.
Paro de comprar de uma empresa que
mostra desrespeito pelo meio ambiente.
Mudo de marca de um produto para
comprar de empresas que demonstram
maior cuidado com o meio ambiente.

N

Média

Desvio
Padrão

383

1,89

,675

383

2,13

,881

383

2,82

,905

383

2,69

,920

383

2,28

,868

383

2,20

,879

Média Total

2,34



Economia de
Recursos






Média Total

Deixo aparelhos como televisão e
computador ligados mesmo quando não os
estou utilizando.
Evito o consumo de embalagens
desnecessárias (por exemplo, sacolas
plásticas).
Fecho as torneiras da pia ou do chuveiro
quando estou ensaboando os objetos, o
corpo ou as mãos.
Deixo luzes acesas sem necessidade.

383

3,33

,775

383

2,56

,949

383

2,80

1,041

383

3,48

,662

Utilizo marcas de eletrodomésticos que
consomem menos energia

383

2,89

,937

3,01
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Dimensões

Reciclagem

N






Separo objetos de metal (latas de alumínio,
óleo, extrato de tomate etc.) para
reciclagem.
Separo vidro (garrafas de cerveja,
refrigerante, frascos de perfumes etc.) para
reciclagem..
Separo embalagens de plástico (sacolas,
garrafas PET, copos descartáveis etc.) para
reciclagem.
Separo papéis (jornais, revistas, livros,
cadernos etc.) para reciclagem.

Média

Desvio
Padrão

383

2,71

1,025

383

2,75

1,124

383

2,66

1,117

383

2,41

,767

Média Total
Frugalidade

2,63



Busco maneiras de reutilizar os objetos.

383

2,28

,820



Tento consertar as coisas em vez de jogá-las
fora.
Compro produtos usados.

383

2,63

,802

383

1,95

,677

Compro refil de produtos para reutilizar
recipientes que já possuo.
Uso uma bolsa reutilizável para fazer
compras.

383

2,80

,867

383

1,81

,956




Média Total

2,21

Fonte: Elaboração própria.

Após realização da análise supracitada, assim como na geração X, serão cruzados os
dados do perfil como: gênero, estado civil, escolaridade, renda mensal familiar, região onde
mora e transporte da amostra da geração Z com suas respostas encontradas no questionário da
Escala de Consumo Sustentável.
Em relação ao gênero da geração Z, identifica-se que não houve uma diferença
estatisticamente significante entre as médias da consciência ecológica, economia de recursos e
frugalidade, demonstrando que o sexo não possui influência nestas dimensões. Apenas a
reciclagem possui diferença estatisticamente significante, na qual mulheres são as mais
preocupadas com média superior de M=(2,67).
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Tabela 15 - Gênero x Nível de Engajamento em práticas de consumo sustentável
Dimensão
Gênero:
N
Médi
Desvio
testea
Padrão
t
feminino

261

2,37

,571

masculino

122

2,26

,648

feminino

261

3,04

,493

masculino

122

2,93

,568

feminino

261

2,67

,905

Reciclagem

masculino

122

2,55

,971

Frugalidade

feminino

261

2,34

,541

masculino

122

2,18

,517

Consciência
Ecológica

Economia de
recursos

Sig.

1,621
,106
1,931
,054
1,214
,022
2,726
,007

Fonte: Elaboração Própria.

Constatou-se que as diferenças de estado civil não possuem influência no nível de
engajamento em práticas de consumo sustentável, pois a diferença das médias não é
estatisticamente significante em nenhuma das dimensões. Entretanto, cabe destacar que os
casados possuem as maiores médias em três dimensões, consciência ecológica com (M=2,57),
economia de recursos com (M=3,18) e frugalidade com média superior de (M=2,43).
Tabela 16 - Estado Civil x Nível de Engajamento em práticas de consumo sustentável
Dimensão
Estado Civil
N
Média
Desvio Padrão
Consciência Ecológica

Economia de recursos

solteiro

327

2,32

,577

casado

25

2,57

,665

união estável

29

2,30

,730

divorciado

2

2,08

,825

Total

383

2,34

,598

solteiro

327

3,00

,509

casado

25

3,18

,403

união estável

29

2,95

,664

divorciado

2

2,70

1,27

Sig.

,206

,276
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Dimensão

Reciclagem

Frugalidade

Estado Civil

N

Média

Desvio Padrão

Total

383

3,01

,520

solteiro

327

2,63

,913

casado

25

2,67

,926

união estável

29

2,62

1,105

divorciado

2

2,88

1,237

Total

383

2,63

,927

solteiro

327

2,28

,534

casado

25

2,43

,537

união estável

29

2,23

,583

divorciado

2

2,40

,848

Total

383

2,29

,538

Sig.

,979

,546

Fonte: Elaboração Própria.

Quanto à escolaridade, esta não possui influência direta no nível de engajamento em
práticas de consumo sustentável nas dimensões consciência ecológica, reciclagem e
frugalidade da geração Z, como pode ser visualizado na tabela 17. Mostrou-se apenas
estatisticamente significante apenas na dimensão economia de recursos, na qual os com
ensino superior completo são os que possuem a maior média (M= 3,12) enquanto que os que
possuem ensino médio incompleto são os menos preocupados com esta prática, com média de
(M=2,40).
Tabela 17 - Escolaridade x Nível de Engajamento em práticas de consumo sustentável
Dimensão
Grau Escolaridade
N
Média
Desvio
Padrão
Consciência Ecológica

Ensino médio incompleto

2

2,08

,825

27

2,20

,569

318

2,36

,598

28

2,29

,568

pós-graduado

8

2,06

,745

Ensino médio incompleto

2

2,40

,282

Ensino médio completo
Superior incompleto
superior completo

Economia de recursos

Sig.

.

,407

.
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Dimensão

Grau Escolaridade

Ensino médio completo
Superior incompleto
superior completo
pós-graduado
Total
Reciclagem

Ensino médio incompleto
Ensino médio completo
Superior incompleto
superior completo
pós-graduado
Total

Frugalidade

Ensino médio incompleto
Ensino médio completo
Superior incompleto
superior completo
pós-graduado
Total

N

Média

Desvio
Padrão

27

2,92

,587

318

3,02

,510

28

3,12

,468

8

2,52

,594

383

3,01

,520

2

2,38

1,945

27

2,60

,915

318

2,62

,935

28

2,85

,843

8

2,53

,818

383

2,63

,927

2

2,80

1,131

27

2,17

,484

318

2,30

,547

28

2,28

,472

8

2,17

,446

383

2,29

,538

Sig.

0,01

.

,762

,480

Fonte: Elaboração Própria.

A renda mensal familiar possui influência no nível de engajamento em práticas de
consumo sustentável da geração Z nas dimensões reciclagem e frugalidade, já em relação à
consciência ecológica e economia de recursos as diferenças entre as médias não são
estatisticamente significantes, consoante à tabela 18. Na dimensão reciclagem a maior média
(M=2,85) corresponde aos que têm renda familiar de mais de 20 salários mínimos,
pertencentes à classe A, e os que realizam menos práticas de reciclagem, com média
(M=2,45), são os que possuem renda de até salários mínimos, correspondendo à classe E. Em
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relação à frugalidade, ocorre o inverso, os que possuem a menor renda de até 2 salários
mínimos são os mais propensos a um estilo de vida mais simples e menos consumista, com
média (M=2,40), enquanto a menor média pertence aos que possuem renda de 10 a 20 salários
mínimos com (M=2,13). Bem como na geração X, infere-se que este fato se deve ao maior
poder aquisitivo que pode sustentar um estilo de vida mais consumista.

Tabela 18 - Renda Familiar x Nível de Engajamento em práticas de consumo sustentável
Dimensão
Renda familiar
N
Média
Desvio
Padrão
Consciência Ecológica

Até dois salários mínimos

83

2,37

,598

De 2 a 4 salários mínimos

89

2,39

,591

De 4 a 10 salários mínimos

120

2,34

,616

De 10 a 20 salários mínimos

62

2,27

,640

Mais de 20 salários mínimos

29

2,20

,428

383

2,34

,598

Até dois salários mínimos

83

3,08

,534

De 2 a 4 salários mínimos

89

2,99

,533

De 4 a 10 salários mínimos

120

2,98

,532

De 10 a 20 salários mínimos

62

2,99

,495

Mais de 20 salários mínimos

29

3,00

,448

383

3,01

,520

Até dois salários mínimos

83

2,45

,928

De 2 a 4 salários mínimos

89

2,50

,904

De 4 a 10 salários mínimos

120

2,71

,922

De 10 a 20 salários mínimos

62

2,81

,943

Mais de 20 salários mínimos

29

2,85

,883

383

2,63

,927

Até dois salários mínimos

83

2,40

,605

De 2 a 4 salários mínimos

89

2,33

,557

Total
Economia de recursos

Total
Reciclagem

Total
Frugalidade

Sig.

.

,505

.

,665

.

,040

.
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Dimensão

Renda familiar

N

Média

Desvio
Padrão

De 4 a 10 salários mínimos

120

2,29

,515

De 10 a 20 salários mínimos

62

2,13

,461

Mais de 20 salários mínimos

29

2,15

,446

Total

Sig.

,022

383

Fonte: Elaboração Própria.

Constatou-se que a região onde mora em Florianópolis não possui influência em
nenhuma das dimensões do nível de engajamento em práticas de consumo sustentável da
geração Z, pois a diferenças entre todas as médias não são estatisticamente significantes.
Tabela 19 - Região onde mora x Nível de Engajamento em práticas de consumo sustentável
Dimensão
N
Média
Desvio
Sig
Padrão
Consciência Ecológica

Economia de
Recursos

Reciclagem

Região
Central

207

2,33

,566

Continente

42

2,38

,560

Norte da Ilha

26

2,33

,566

Sul da Ilha

63

2,32

,683

Leste da Ilha

45

2,36

,683

Total

383

2,34

,598

Região
Central

207

3,01

,519

Continente

42

3,00

,491

Norte da Ilha

26

3,00

,507

Sul da Ilha

63

3,04

,603

Leste da Ilha

45

2,97

,447

Total

383

3,01

,520

Região
Central

207

2,57

,924

42

2,78

,961

Continente

,988

,981
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Dimensão

Frugalidade

N

Média

Desvio
Padrão

Norte da Ilha

26

2,35

,909

Sul da Ilha

63

2,79

,966

Leste da Ilha

45

2,70

,834

Total

383

2,63

,927

Região
Central

207

2,23

,491

Continente

42

2,24

,475

Norte da Ilha

26

2,46

,592

Sul da Ilha

63

2,36

,636

Leste da Ilha

45

2,39

,595

383

2,29

,538

Total

Sig

,178

,094

Fonte: Elaboração Própria.

Por fim, quanto ao meio de transporte mais utilizado, este possui influência nas
dimensões reciclagem e frugalidade, enquanto que as diferenças não foram estatisticamente
significantes no que tange a consciência ecológica e economia de recursos, conforme tabela
20. Os que optaram por bicicleta são os que mais realizam práticas de reciclagem com média
(M=3,13), ao contrário dos que utilizam carro que possuem a menor média (M=2,19). Os que
adotam de hábitos de vida mais simples, representados pela frugalidade, são novamente os
que utilizam bicicleta com média (M=2,86) em oposição aos que usam carro que possuem a
menor média (M=2,19). Este fato é interessante, pois, demonstra que os que utilizam
transportes com menor impacto ambiental como bicicleta possuem as maiores médias,
enquanto os que usam carro são os menos engajados em práticas de consumo sustentável.
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Tabela 20 - Transporte x Nível de Engajamento em práticas de consumo sustentável
Dimensão
N
Média
Desvio Padrão
transporte público

Consciência
Ecológica

Economia de
recursos

Reciclagem

Frugalidade

203

2,35

,600

A pé

51

2,37

,527

bicicleta

10

2,57

,763

carro

107

2,29

,598

moto

12

2,19

,710

Total

383

2,34

,598

transporte público

203

2,98

,498

A pé

51

3,08

,626

bicicleta

10

3,04

,561

carro

107

3,02

,508

moto

12

3,03

,510

Total

383

3,01

,520

transporte público

203

2,55

,902

A pé

51

2,90

,907

bicicleta

10

3,13

,852

carro

107

2,65

,932

moto

12

2,19

1,149

Total

383

2,63

,927

transporte público

203

2,31

,562

A pé

51

2,32

,543

bicicleta

10

2,86

,766

carro

107

2,19

,439

moto

12

2,21

,421

Total

383

2,29

,538

Fonte: Elaboração Própria.

Sig,

,532

0,76

,022

,004
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4.3 COMPARAÇÃO INTERGERACIONAL DAS GERAÇÕES X E Z
Após ser realizada a análise intrageracional das gerações X e Z, separadamente, por
meio da apresentação descritiva dos seus dados de perfil, das suas respostas no questionário
da Escala de Consumo de Sustentável e posterior cruzamento de ambos, esta seção destina-se
a fazer uma análise comparativa da Geração X com a Geração Z, a qual é o objetivo geral
deste estudo. Para tanto, subdividiu-se em comparação dos perfis, comparação das
frequências das respostas da Escala de Consumo sustentável e por fim um teste-t das médias
para verificar se há diferenças intergeracionais estatisticamente significantes e assim
responder a segunda hipótese H0 e H1, desta pesquisa.
Inicialmente, será realizada uma breve comparação entre o perfil dos respondentes das
amostras das duas gerações, conforme tabela 21, abaixo:
Tabela 21 - Perfil Geração X versus Geração Z
Dimensão
Critério adotado:

Gênero

Estado civil

Escolaridade

Renda Mensal Familiar

Geração
X

Geração
Z

Feminino

47,7%

68,5%

Masculino

52,3%

31,5%

Solteiro

23,1%

85,4%

Casado

55,8%

7,6%

União Estável

10,4%

6,5%

Divorciado

10,7%

0,5%

Ens. Fund. Completo

0,32%

0%

Ens. Médio Incompleto

3,57%

0,5%

Ens. Médio completo

5,52%

7%

Superior incompleto

14,29%

83%

Superior completo

58,77%

7,3%

Pós-graduação

17,53%

2,10%

Até 2 salários mínimos (Classe A)

6,20%

21,7%

De 2 a 4 salários mínimos (Classe B)

27,6%

23,3%

De 4 a 10 salários mínimos (Classe C)

53,6%

31,3%
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Dimensão

Região onde mora

Transporte mais utilizado

Onde obtêm informações
ambientais

Critério adotado:

Geração
X

Geração
Z

De 10 a 20 salários mínimos (Classe
D)

11%

16,2%

Mais de 20 salários mínimos (Classe
E)

1,6%

7,6%

Região Central

35,7%

54%

Continente

28,2%

11%

Norte da Ilha

21,8%

6,8%

Sul da Ilha

9,1%

16,4%

Leste da Ilha

5,2%

11,7%

Carro

74,68%

27,9%

Transporte Público

12,99%

53%

Moto

7,79%

3,1%

A pé

3,24%

13,3%

Bicicleta

1,30%

2,6%

Mídias (tv, rádio, etc)

52,5%
28,3%

Internet

21,4%

46,7%

Família/Amigos

15,2%

8,5%

Rótulos/Embalagens

6,0%

7,5%

Instituições de ensino

2,6%

7,5%

Outros

2,2%

1,1%

Fonte: Elaboração Própria.

Percebe-se que em relação ao gênero, a amostra da geração X possui um equilíbrio de
respondentes do sexo masculino com 52,3% e feminino 42,7%, enquanto na geração Z há um
predomínio das mulheres com 68,5% da amostra contra 31,5% dos homens.
No indicador renda mensal familiar não há grandes diferenças intergeracionais. No
entanto, salienta-se que tanto a Geração X como a Geração Z pertencem, em sua maioria, a
classe C com renda de 10 a 20 salários mínimos, configurando 53,6% desta e 31,3% daquela.
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O mesmo ocorre em relação a região onde mora em Florianópolis, na qual tanto a geração X
como a geração Z residem, majoritariamente, na região central, com 35,7% e 54% da amostra,
respectivamente. Tal fato corrobora com o censo do IBGE que cita a região Central como a
mais populosa de Florianópolis .
Nos itens estado civil, escolaridade e principal meio de transporte, há grandes
diferenças de perfil, como era esperado devido a própria idade. Os mais velhos, da geração X,
em sua maioria já são casados (55,8%), enquanto os mais jovens, da geração Z, são
majoritariamente solteiros (85,4%) . O Grau de escolaridade mostra-se superior com o
aumento da idade, os da geração Z ainda não completaram o ensino superior, enquanto sua
geração anterior, em sua maioria, já é graduada (58,7%). O meio de transporte também segue
esta lógica, com a geração X majoritariamente optando por carro (74,68%), enquanto os da
geração Z, que ainda são novos para possuir carro próprio, dependem mais do transporte
público (53%). Salienta-se que a opção bicicleta, ainda é pouco utilizada pelas duas gerações
configurando apenas 1,3% da amostra da geração X e 2,6% da Z.
Na última categoria do perfil, na qual foi questionado onde os respondentes mais
costumam obter informações ambientais no dia-a-dia, há diferenças interessantes. A escolha
da maioria dos respondentes da geração X foram as mídias tradicionais como tv, revistas,
jornais e rádio com 52,5% das escolhas, o que corrobora com Oliveira (2009) que coloca que
essa geração foi fortemente influenciada por programas de televisão, no que concerne à
educação e rotina familiar. Para a Geração Z a internet foi a mais escolhida com 46,7% das
frequências, ratificando a ideia de Souza, William e Page (2011), de que essa geração é
fortemente influenciada pelo mundo digital.
Após breve comparação dos dados do perfil de cada uma das gerações, será realizado
um comparativo, em forma de frequência, das respostas do questionário da Escala de
Consumo Sustentável das amostras da Geração X e da Geração Z em cada uma das suas
dimensões.
No que se refere à dimensão consciência ecológica, conforme a tabela 22, a primeira
variável buscou identificar se as gerações preocupam-se em verificar informações
relacionadas aos cuidados com o meio ambiente no rótulo dos produtos. Esta variável pode
ser relacionada à segunda fase do processo de decisão de compra, elaborado por Engel,
Blackwell e Miniard (2008), que se denomina ‘busca por informações’, na qual após o
consumidor possuir uma necessidade, ele procura informações que podem ser externas, como
através da publicidade. Os resultados encontrados na comparação das gerações mostraram
que, tanto a geração X (49,4%) quanto a geração Z (61,1%) responderam em sua maioria a
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que ás vezes realizam esta prática. Entretanto, cabe observar que na geração X, 46,8%
selecionaram a opção nunca para esta questão, enquanto que na geração Z apenas 26,4%.
Sobre a preferência por produtos que fazem uso de embalagens recicladas, foi
identificado que 52,6% dos respondentes da geração X nunca apresentam preferência por este
produto, enquanto que 48,3% dos respondentes da geração Z selecionaram a opção as vezes
para esta pergunta. Sendo assim na fase de decisão de compra, denominada de ‘avaliação das
alternativas disponíveis’ por Blackwell, Miniard e Engel (2000), a geração Z utiliza mais o
critério de produtos com embalagens recicladas que a Geração X.
Na variável que buscar identificar se há preocupação em influenciar outras pessoas
para que sejam cuidadosas com o meio ambiente, a maior parte da geração X (65,3%) afirmou
que ás vezes faz uso desta prática, e selecionou a opção sempre somente 1,3% das vezes,
enquanto que os respondentes da geração Z ficaram, em sua maioria, divididos entre as
opções ás vezes (34,4%) e quase sempre (27,7%), mostrando assim apresentar um
engajamento maior nessa prática do que a geração X. Esta variável pode ser relacionada com
os fatores de influência sociais sobre as decisões de compra, citados por Kotler (2008), que
formados por grupos de referência, família e papeis e posições sociais.
Sobre interessar-se pelas noticias relativas ao meio ambiente, tanto a geração X
(53,9%) quanto a geração Z (46,7%) afirmaram interessar-se as vezes por este tipo de noticia.
Porém, vale ressaltar que 20,5% da geração X respondeu que nunca se interessa, enquanto que
apenas 5,2% da geração Z selecionou esta opção.
Ainda nesta dimensão, tanto a geração X (47,7%) quanto Z (49,6%) responderam, em
sua maioria, que as vezes param de comprar de uma empresa que mostra desrespeito pelo
meio ambiente. No entanto, é importante destacar que a segunda opção mais votada pela
geração X foi a opção nunca, com 34,1% enquanto que na geração Z (23%) responderam
quase sempre, mostrando-se mais propensos a efetivamente parar de comprar produtos e
serviços de empresas que não respeitam o meio ambiente.
Por fim, quando questionados se mudam de marca para comprar de empresas que
demonstram maior cuidado com o meio ambiente, a geração X em sua maioria respondeu que
nunca (45,8%) ou ás vezes (37,3%) trocam de marca, já a geração Z apresentou respostas
mais favoráveis a esta mudança com 44,1% respondendo que ás vezes mudam de marca e
25,3% e quase sempre realizam esta prática. O que ratifica a ideia de Romeiro(2006), que a
atitude de confiança no informante, como a crença que o fabricante que controla seu processo
de fabricação para não prejudicar o ambiente, é um fator de influência positiva na decisão de
compra ambientalmente favorável.
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Desta maneira, no que tange a dimensão consciência ecológica, que nesta escala está
relacionada com a fase de pré-uso de produtos ou serviços, compreende-se que a Geração Z
possui maior nível de engajamento nestas práticas de consumo sustentável. Esta geração
demonstra preferir embalagens que possam ser recicladas, além de buscar as informações
ambientais nos rótulos dos produtos e principalmente mostra exigir das empresas práticas
ambientalmente responsáveis, caso contrário não hesitam em trocar de marca ou desistir da
compra de certos produtos. Os dados encontrados nesta dimensão alinham-se com a
perspectiva de Comeau e Tung (2013) de que a Geração Z é a que possui maior preocupação
com a responsabilidade ambiental, além de corroborarem com Wiernic, Ones e Dilchert
(2013), que defendem que o nível de consciência ambiental está mais presente em jovens que
participaram de atitudes educacionais a respeito do tema.
Tabela 22 - Dimensão Consciência Ecológica
Ger.X
Variável

Ger.Z

nunca

ás
vezes

quase
sempre

sempre

nunca

ás
vezes

quase
sempre

sempre

Costumo ler o
rótulo dos produtos
para ver se existem
informações sobre
cuidados com o
meio ambiente.

46,8%

49,4%

3,2%

6%

26,4%

61,1%

9,9%

2,6%

Na compra de
produtos, prefiro os
que usam
embalagens que
podem ser
recicladas

52,6%

41,2%

5,5%

6%

23,8%

48,3%

18,8%

9,1%

Procuro influenciar
as pessoas para que
sejam cuidadosas
em relação ao meio
ambiente

31,2%

65,3%

2,3%

1,3%

5,7%

34,2%

32,4%

27,7%

Interesso-me por
notícias relativas ao
meio ambiente

20,5%

53,9%

16,9%

8,8%

5,2%

46,7%

21,7%

26,4%

Paro de comprar de
uma empresa que
mostra desrespeito
pelo meio ambiente.

34,1%

47,7%

13,6%

4,5%

16,4%

49,6%

23%

11%
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Ger.X
Variável

Mudo de marca de
um produto para
comprar de
empresas que
demonstram maior
cuidado com o meio
ambiente.

Ger.Z

nunca

ás
vezes

quase
sempre

sempre

nunca

ás
vezes

quase
sempre

sempre

45,8%

37,3%

10,1%

6,8%

22,2%

44,1%

25,3%

8,4%

Fonte: Elaboração Própria.

Na dimensão Economia de Recursos, de acordo com tabela 23, a primeira variável
investigada buscou identificar se os respondentes possuem hábitos de deixar aparelhos como
televisão e computadores ligados mesmo quando eles não estão sendo utilizados. Os
resultados mostraram diferenças expressivas entre as gerações, uma vez que 49,9% dos
respondentes da geração Z responderam que nunca possuem este tipo de comportamento em
oposição a 19,8% da geração X.
Na segunda variável, foi questionado se os respondentes evitam o consumo de
embalagens desnecessárias como sacolas plásticas. Os dados obtidos mostraram que há uma
maior tendência para adoção deste tipo de comportamento pela geração Z, verificada pela alta
diferença no percentual da resposta sempre, que obteve 20,4% nesta e apenas 3,2% na
Geração X. Segundo Gomez, Correia e Oliveira (2014), o uso de embalagens secundárias não
é necessário o seu consumo provoca o aumento de resíduos despejados no meio ambiente,
além do gasto de recursos naturais que são necessários para sua produção. As sacolas
plásticas, são elaboradas por meio de recursos naturais não-renováveis como petróleo, e o
seu descarte incorreto pode gerar poluição e entupimento de boeiros. Além disto, uma vez que
seu processo de degração é de 100 a 400 anos, elas tornam os aterros impermeáveis (Brasil,
2011).
Seguidamente, foi apurada a atitude dos respondentes no ato de fechar as torneiras da
pia ou chuveiro quando estão ensaboando os objetos, o corpo, ou a mãos. Os resultados
apontaram que enquanto a geração Z optou, em sua maioria, por sempre realizar esta prática
com 32,6% das frequências, esta foi a resposta de somente 8,4% dos respondentes da geração
X. Desta maneira, a geração Z mostra-se mais preocupada com a prática de economia de água
que sua geração antecessora.
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Outra variável relacionada a economia dos recursos indagou se os respondentes
deixam as luzes acessas sem necessidade. Neste caso duas comparações tornam-se
interessantes, na geração X a opção nunca foi escolhida 23,4% das vezes enquanto na
Geração Z esta foi opção de mais da metade da amostra (55,4%), já o contrário aconteceu na
resposta sempre que é opção de 10,4% da geração X e escassos 2,1% da geração Z. Assim,
mais uma vez a geração Z mostra-se mais engajada na economia de recursos energéticos.
Por fim, buscou-se identificar se os respondentes utilizam marcas de eletrodomésticos
e equipamentos que consomem menos energia. As diferenças intergeracionais mostraram-se
expressivas, com a maior frequência da opção sempre na Geração Z com 32,4% contra 9,1%
da Geração X.
Logo, na fase de uso dos produtos, percebe-se que em todas as variáveis a geração Z é
a que, consideravelmente, mais realiza práticas de economia de água, energia e matérias
primas, sendo assim a com maior nível de engajamento em práticas de consumo sustentável
na dimensão economia de recursos.
Tabela 23 - Economia de Recursos
Ger.X
Variável

nunca

ás
vezes

Deixo aparelhos
como televisão e
computador
ligados mesmo
quando não os
estou utilizando.

19,8%

42,5%

Evito o consumo
de embalagens
desnecessárias
(por exemplo,
sacolas plásticas).

22,7%

Fecho as
torneiras da pia
ou do chuveiro
quando estou
ensaboando os
objetos, o corpo
ou as mãos.
Deixo as luzes
acesas sem

quase
sempre

Ger.Z
sempre

nunca

ás
vezes

quase
sempre

sempre

22,7%

14,9%

49,9%

36%

11,7%

2,3%

61,7%

12,3%

3,2%

12,3%

39,7%

27,7%

20,4%

26,6%

57,1%

7,8%

8,4%

13,3%

26,4%

27,7%

32,6%

23,4%

45,5%

20,8%

10,4%

55,4%

39,4%

3,1%

2,1%
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Ger.X
Variável

nunca

ás
vezes

20,5%

55,8%

quase
sempre

Ger.Z
sempre

nunca

ás
vezes

quase
sempre

sempre

14,6%

7%

28,7%

32,4%

31,9%

necessidade.
Utilizo marcas
de
eletrodomésticos
e equipamentos
que consomem
menos energia.

9,1%

Fonte: Elaboração Própria.

Na dimensão reciclagem, visualizada na tabela 24, as variáveis visaram verificar se os
respondentes possuem o comportamento de separar os materiais de metal, vidro, papel e
plástico para reciclagem. Esta dimensão está relacionada com o estagio do processo de
decisão de compra denominado por Blackwell, Miniard e Engel (2000) de descarte. Este
ocorre após ser realizado o consumo e avaliação de compra, e pode ser feito de três formas:
descarte completo, reutilização ou reciclagem. Cabe destacar que esta dimensão faz parte dos
3Rs da sustentabilidade (Reduzir, Reutilizar e Reciclar) e possui como foco a separação de
materiais que podem ser reciclados recicláveis para que possam ser transformados em
matéria-prima e, assim, retornar ao ciclo produtivo. Tal prática,

além de minimizar os

impactos do descarte de resíduos no meio ambiente, proporciona de emprego e renda para
pessoas e cooperativas que vivem da reciclagem.
Na primeira variável, a qual investiga se as gerações realizam a separação de objetos
de metal, a opção quase sempre foi escolhida por 35,2% da geração Z contra 17,2% das
respostas da geração X. Quanto à separação de plástico, permaneceram

expressivas as

diferenças intergeracionais, sendo a opção nunca de 30,2% da geração X e 17,2% da geração
Z. Na reciclagem de vidro cabe destaque as diferenças da opção sempre, que configuram
31,1% da geração Z contra 13,3% da geração X. Por fim, na separação de papéis, os
resultados foram um pouco mais semelhantes entre as duas gerações, com exceção da opção
nunca que foi escolha de 30,9% da geração X enquanto foi 17,2% da frequência da geração Z.
Sendo assim, verifica-se que nesta dimensão, relacionada com a fase de pós-uso, a
geração Z possui maior nível de engajamento em práticas de consumo sustentável que tange a
reciclagem do que a Geração X. Este fato está de acordo com a linha de pensamento de
Ferreira Júnior (2010) que para geração Z a conservação do meio ambiente está fortemente
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relacionada à reciclagem. Cabe destacar que em relação aos resultados da Geração X, estes
podem ser associados com a concepção de Romeiro (2006) sobre um fator de influência no
comportamento do consumidor denominado inconveniência em ser ambientalmente favorável,
que esta relacionado a falta de esforço para privar-se do conforto em prol da preservação
ambiental, como em casos da separação seletiva do lixo e reciclagem.

Tabela 23 - Dimensão Reciclagem
Ger.X
Variável

Ger.Z

nunca

ás
vezes

quase
sempre

sempre

nunca

ás
vezes

quase
sempre

sempre

Separo objetos de
metal (latas de
alumínio, óleo,
extrato de tomate
etc.) para
reciclagem

33,1%

37%

17,2%

12,7%

16,2%

22,7
%

35,2%

25,8%

Separo
embalagens de
plástico( sacolas,
garrafas pet, etc)
para reciclagem.

30,2%

35,4%

15,3%

19,2%

17,2%

26,6
%

19,6%

36,6%

Separo vidro
(garrafas de
cerveja,
refrigerante,
frascos de
perfumes etc.)
para reciclagem.

39,3%

36,7%

10,7%

13,3%

19,8%

25,8
%

23,2%

31,1%

Separo papéis
(jornais, revistas,
livros, cadernos
etc.) para
reciclagem.

30,9%

23,4%

22,7%

23%

17,2%

24,8
%

33%

25%

Fonte: Elaboração Própria.

Por fim, na última dimensão, denominada frugalidade, buscou-se identificar se as
gerações possuem tendência em adotar hábitos de vida mais simples, conforme tabela 23. Em
relação à primeira variável na qual foi questionado se os respondentes buscam modos de
reutilizar os objetos, verificou-se poucas diferenças entre as gerações, com predomínio da
opção ás vezes, tanto na geração X (58,8%) quanto na geração Z (51,2%).
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Sobre a prática de tentar consertar as coisas em vez de jogá-las fora, houve predomínio
da geração X com 48,7% das opções quase sempre contra 32,9% da Geração Z. O mesmo
aconteceu com a compra de produtos usados, com maioria das respostas favoráveis na
geração X com 25,3% das respostas de quase sempre.
A última variável, relacionada ao uso de bolsa reutilizável para fazer compras
apresentou um dado interessante, apesar de esta prática ser predominante na geração Z, ela
possui a opção nunca como mais escolhida tanto na geração X (79,9%) quanto na Z (47,5%),
demonstrando que esta é uma prática ainda pouco adotada pelas duas gerações.
Assim, nota-se que ao contrário das dimensões anteriores, a geração X mostrou-se
com maior nível de engajamento em práticas de consumo sustentável no que concerne a
frugalidade. Ou seja, esta geração apresentou uma maior tendência a um estilo de vida mais
simples por meio da reutilização de objetos, compra de produtos usados e busca por conserto
antes do descarte, do que a geração mais jovem. Esses dados vão ao encontro da linha de
pensamento de Ferreira Junior (2015) de que o consumismo é uma das principais
características da Geração Z.
Tabela 24 - Dimensão Frugalidade
Ger.X

Ger.Z

Variável

nunca

ás
vezes

quase
sempre

sempre

nunca

ás
vezes

quase
sempre

sempre

Busco maneiras de
reutilizar os
objetos.

18,8%

58,8
%

18,2%

4,2%

14,9%

51,2%

25,3%

8,6%

Tento consertar as
coisas, em vez de
jogá-las fora.

1,6%

18,5
%

48,7%

31,2%

3,7%

46,7%

32,9%

16,7%

Compro produtos
usados.

19,2%

53,6
%

25,3%

1,9%

22,5%

63,4%

11%

3,1%

Compro refil de
produtos para
utilizar recipientes
que já possuo.

7,8%

26,3
%

51,3%

14,6%

4,2%

36,8%

33,7%

25,3%

Usa uma bolsa
reutilizável para
fazer compras.

79,9%

12%

5,2%

2,9%

47,5%

33,4%

9,7%

9,4%

Fonte: Elaboração Própria.
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Diante das comparações supracitadas constata-se que, com exceção da dimensão
frugalidade nas variáveis: busco maneiras de reutilizar os produtos, tento consertar as coisas
em vez de jogá-las fora, compro produtos usados e compro refil de produtos para reutilizar
recipientes que já possuo, a geração Z é mais engajada em práticas de consumo sustentável na
maioria das dimensões, sendo elas: consciência ecológica, economia de recursos e reciclagem.
Sendo assim, a primeira hipótese H0 é rejeitada e H1: A geração Z é mais engajada em
práticas de consumo sustentável que a geração X’. é aceita como verdadeira.
Com o propósito de confirmar se as diferenças intergeracionais supracitadas podem
ser, efetivamente, consideradas diferentes no nível de significância de 5% e assim responder a
segunda hipótese desta pesquisa, na qual H0: as gerações X e Z não possuem diferenças
estatisticamente significantes e H1: as gerações X e Z possuem diferenças estatisticamente
significantes, foi realizado um teste estatístico de comparação das médias das amostras da
duas gerações por meio do test-t de student.
Os resultados apresentados na Tabela 25 mostram que, a um nível de significância de
5% (p≤0,05), existe uma diferença estatisticamente significativa entre as médias da Geração
X e Z nas dimensões dimensão consciência ecológica, economia de recursos e reciclagem em
todas as suas variáveis. Sendo assim, nestas dimensões H0 é rejeitada e H1 é aceita como
verdadeira. Contudo, apenas na frugalidade, verificou-se que não há diferenças significativas
(p>0,05) entre asmédias das duas gerações em todos seus itens, desta maneira, nesta dimensão
não existem diferenças intergeracionais, o que demonstra que a hipótese H0 não pode ser
rejeitada, sendo assim aceita a hipótese H1.
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Tabela 25 - Teste T Comparação Intergeracional das Médias
Dimensão:
Costumo ler o rótulo dos
produtos para ver se
existem informações sobre
cuidados com o meio
ambiente.

Na compra de produtos,
prefiro os que usam
embalagens que podem ser
recicladas.

Procuro influenciar as
pessoas para que sejam
cuidadosas em relação ao
meio ambiente.

Consciência
Ecológica

Interesso-me por notícias
relativas ao meio ambiente.

Paro de comprar de uma
empresa que mostra
desrespeito pelo meio
ambiente.

Mudo de marca de um
produto para comprar de
empresas que demonstram
maior cuidado com o meio
ambiente.

Evito o consumo de
embalagens desnecessárias
(por exemplo, sacolas
plásticas).

Deixo aparelhos como
televisão e computador
ligados mesmo quando não
os estou utilizando.

Economia de
Recursos

Fecho as torneiras da pia
ou do chuveiro quando
estou ensaboando os
objetos, o corpo ou as
mãos.

Geração

N

Média

Sig.

1,58

Desvio
Padrão
,591

Geração X

308

Geração Z

383

1,89

,675

,000

Geração X

308

1,54

,632

Geração Z

383

2,13

,881

Geração X

308

1,74

,564

Geração Z

383

2,82

,905

Geração X

308

2,14

,841

Geração Z

383

2,69

,920

Geração X

308

1,89

,805

Geração Z

383

2,28

,868

,000

Geração X

308

1,78

,886

,000

Geração Z

383

2,20

,879

Geração X

308

1,96

,693

Geração Z

383

2,56

,949

Geração X

308

2,67

,958

Geração Z

383

3,33

,775

Geração X

308

1,98

,827

Geração Z

383

2,80

1,041

,000

,000

,000

,000

,000
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Deixo luzes acesas sem
necessidade.

Utilizo marcas de
eletrodomésticos e
equipamentos que
consomem menos energia.

Geração X

308

2,82

,909

Geração Z

383

3,48

,662

Geração X

308

2,18

,922

383

2,89

,937

Geração X

308

2,09

1,002

Geração Z

383

2,71

1,025

Geração X

308

1,98

1,018

Geração Z

383

2,75

1,124

Geração X

308

2,23

1,082

Geração Z

383

2,66

1,117

Geração X

308

1,82

,778

Geração Z

383

2,41

,767

Geração X

308

2,08

,731

Geração Z

383

2,28

,820

Geração X

308

3,09

,745

Geração Z

383

2,63

,802

Geração X

308

2,10

,717

Geração Z

383

1,95

,677

Geração X

308

2,73

,805

Geração Z

383

2,80

,867

Geração X

308

1,31

,704

Geração Z

383

1,81

,956

,000

,000

Geração Z
Separo objetos de metal
(latas de alumínio, óleo,
extrato de tomate etc.)
para reciclagem

Separo vidro (garrafas de
cerveja, refrigerante,
frascos de perfumes etc.)
para reciclagem.

Reciclagem

Separo embalagens de
plástico (sacolas, garrafas
PET, copos descartáveis
etc.) para reciclagem.

Separo papéis (jornais,
revistas, livros, cadernos
etc.) para reciclagem.

Busco maneiras de
reutilizar os objetos.

Tento consertar as coisas
em vez de jogá-las fora

Frugalidade

Compro produtos usados

Compro refil de produtos
para utilizar recipientes
que já possuo.

Uso uma bolsa reutilizável
para fazer compras.

Fonte: Elaboração Própria.

,000

,000

,000

,000

,001

,000

,004

,244

,000
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve como objetivo geral realizar um estudo comparativo do nível de
engajamento em práticas de consumo sustentável das gerações X e Z na cidade de
Florianópolis, por meio de uma amostra representativa de cada geração.
Em relação aos objetivos específicos, o primeiro foi identificar e analisar escalas de
consumo sustentável existentes na literatura para então definir um instrumento de coleta de
dados que mais se adequasse ao objetivo geral da pesquisa. Foram encontradas diversas
escalas que visam medir o comportamento de consumo ecologicamente consciente, como as
escalas NEP, a internacionalmente conhecida ECCB, a ECOSCALE, o instrumento de
Bertoloni e Possamai (2005), o modelo de Brandalise (2006), a Escala Akatu de consumo
consciente. Entretanto, em sua maioria estas escalas possuem maior foco na consciência
ecológica, diferentemente, da Escala de Consumo Sustentável de Ricardo e Veiga (2011), que
possui ênfase no consumo, mais especificamente o sustentável. Sendo assim esta foi a escala
escolhida, uma vez que foi a que de forma mais completa enquadrou-se aos objetivos dessa
pesquisa, englobando todas as etapas de consumo sustentável: pré-uso, uso e pós-uso, além de
ser de fácil compreensão e adaptada para a realidade Brasileira.
A segunda etapa foi descrever os dados primários das Gerações X e Z, levantados na
cidade de Florianópolis, relativos ao perfil dos respondentes e as respostas do questionário da
escala de Consumo Sustentável. Esta foi dividida em análise intrageracional, sendo assim,
feita sua análise de forma separada.
Como caracterização metodológica da pesquisa, este estudo quanto à abordagem do
problema foi definido como quantitativo e quanto ao objetivo como sendo descritivo, pois,
seus dados são coletados de forma estruturada, através de uma amostra representativa. O
método utilizado para a analise quantitativa dos dados foi a estatística descritiva. A análise
dos dados foi realizada com o suporte do software SPSS. O processo de amostragem realizouse pela estratificação da população alvo de cada geração em Florianópolis, com base na
segmentação de idades disponível no IBGE. O tamanho da amostra foi calculado com
margem de confiança de 95% e erro amostral de 5%, os quais configuram os parâmetros de
amostra representativa, sendo assim configurada por 308 respondentes da geração X e 384 da
geração Z. Dessa forma, inicialmente foi realizado um levantamento de dados primários das
gerações, referentes ao perfil dos respondentes e a práticas de consumo sustentável do
questionário da Escala representada pelas dimensões: consciência ecológica, economia de
recursos, reciclagem e frugalidade. Posteriormente, foi realizada a análise intrageracional de
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cada geração e posterior cruzamento dos seus indicadores de perfil versus as respostas da
escala, e por fim foi realizada a análise comparativa intergeracional.
Inicialmente foi apresentado o perfil da Geração X e suas respostas no questionário. A
amostra da geração X é formada, em sua maioria, por homens, o estado civil predominante é
casado e o grau de instrução é o ensino superior. Quanto à escala, a sua dimensão mais
marcante foi a de economia de recursos, seguida de frugalidade, reciclagem e por fim
consciência ecológica. Posteriormente foi realizado um cruzamento dos dados do perfil com
as respostas da escala, que mostrou que itens como gênero, estado civil, renda, escolaridade e
meio de transporte são estatisticamente significantes, demonstrando que possuem influência
direta no nível de engajamento em práticas de consumo sustentável da geração X.
O perfil da amostra da geração Z é formada, em sua maioria, por mulheres, o estado
civil predominante é solteiro, o ensino é superior incompleto e o meio de transporte mais
utilizado é o público. Já nas dimensões da escala, a sua primeira dimensão mais marcante é
economia de recursos, seguida de reciclagem, consciência ecológica e por fim frugalidade. O
cruzamentos destes indicadores com a escala de consumo sustentável, mostraram que os itens
gênero, estado civil, renda, escolaridade e meio de transporte, diferentemente da Geração Z,
não são estatisticamente significantes, ou seja, não possuem influência direta no seu nível de
engajamento em práticas de consumo sustentável.
Assim percebe-se que a diferença de perfil possui influência em diferentes
comportamentos de consumo sustentável apenas na geração X, o que demostra que esta
geração ainda é muito heterogênea, ou seja, enquanto alguns possuem um nível de
engajamento em práticas de consumo sustentável alto, outros ainda possuem um nível de
engajamento muito baixo, assim infere-se que possa haver uma parcela com indício de um
início de mudanças enquanto a outra ainda apresenta-se resistente, de acordo com as
diferenças de perfil. Já na Geração Z, há uma maior homogeneidade de comportamentos em
relação às práticas de consumo sustentável, ou seja, independentemente do perfil, as práticas
de consumo sustentável estão presentes de forma mais uniforme entre seus membros.
Após a análise intrageracional, buscou-se analisar comparativamente o nível de
engajamento em práticas de consumo sustentável das gerações X e Z, por meio das respostas
da escala de consumo sustentável e assim apontar suas possíveis diferenças. As diferenças
intergeracionais das frequências de respostas foram bastante expressivas, na qual a geração Z
apresentou porcentagens positivas mais elevadas, em quase totalidade das respostas. Sendo
assim, de modo geral, como esperado pela primeira hipótese levantada nesta pesquisa, os
jovens da geração Z possuem um comportamento mais engajado às práticas de consumo
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sustentável que a geração X, geralmente a geração dos seus pais. Infere-se que por esse dado
pode ser pelo fato de possuírem educação ambiental obrigatória desde a infância, além de
terem nascido em um contexto de forte crise ambiental, enquanto a geração X foi criada em
uma época na qual o paradigma dominante era de que recursos eram infinitos.
Além disso, foi realizado o teste- t das médias das Gerações, para responder a segunda
hipótese H1:os níveis de engajamento em práticas de consumo sustentável das gerações X e Z
são estatisticamente diferentes. Constatou-se que três das quatro dimensões da escala
apresentaram diferenças intergeracionais estatisticamente significativas, a saber: consciência
ecológica, economia de recursos e reciclagem. Já a dimensão frugalidade desviou-se do
padrão, mostrando que o no que concerne a propensão a hábitos de vida mais simples, a
Geração X possui um maior nível de engajamento. Logo, verifica-se um paradoxo, pois,
apesar da geração Z possuir maior consciência ecológica, ser mais econômica com os recursos
naturais e realizar mais práticas de reciclagem, ainda assim mostra-se mais consumista que a
geração X, que é mais antiga.
Os resultados apresentados na realização desta pesquisa podem auxiliar as empresas a
formular suas estratégias de produtos e serviços com base nas diferenças encontradas nas
gerações, além de alertar para a necessidade de a responsabilidade ambiental empresarial cada
ver mais ser um pré-requisito para as decisões para compra dos jovens da geração Z.
Considera-se que as limitações do estudo podem estar associadas com o fato de que o
nível de engajamento em práticas de consumo sustentável de cada geração é avaliado somente
pelas variáveis de cada dimensão da escala, não englobando assim outros aspectos do
comportamento que podem gerar fortes impactos ambientais. Por exemplo, a economia de
recursos é associada somente ao consumo de energia e consumo de água, mas há também os
impactos da alimentação, habitação e outros diversos bens de consumo.
Sugere-se como proposta para estudos futuros, que o comparativo das gerações X e Z
seja realizado em outras capitais brasileiras, por meio de uma amostra representativa nacional,
para compreender as diferenças do nível de engajamento em práticas de consumo sustentável
das gerações X e Z no Brasil. Outra sugestão é de realização de um comparativo das gerações
Baby boom, X, Y, Z e a Millenium, representada pelas crianças na atualidade, o que permitiria
compreender de melhor forma quais práticas de consumo sustentável são as mais realizadas
para cada intervalo geracional. Um estudo longitudinal poderia também proporcionar o
compreensão da evolução de uma amostra de respondentes frente à evolução do seu nível de
engajamento em práticas de consumo sustentável em cada fase do ciclo de vida, representado
por uma Geração.
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APÊNDICE 1 – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS
Pesquisa sobre Consumo Sustentável
O presente questionário tem por objetivo verificar as práticas de consumo sustentável das
gerações X ( nascidos entre 1961 e 1976) e geração Z (nascidos a partir de 1992). Abaixo
estão descritas algumas ações, indique com que frequência você as pratica através das opções
nunca, às vezes, quase sempre e sempre.
Sua participação é muito importante!
Perfil do respondente:
1- Qual seu ano de nascimento?
* Para responder a este questionário você precisa se enquadrar em uma das duas
categorias etárias abaixo
( ) Entre 1961 a 1976 (geração X)
( ) A partir de 1992 (geração Z)
2- Qual sua idade? __________________
3- Sexo:
( ) feminino ( ) masculino
4-Qual seu estado civil?
(
(
(
(

) solteiro
) casado
) união estável
) Divorciado

5- Qual seu grau de escolaridade?
( ) Nenhuma escolaridade
( ) Ensino Fundamental Incompleto
( ) Ensino Fundamental Completo
( ) Ensino Médio incompleto
( ) Ensino Médio Completo
( ) Superior Incompleto
( ) Superior Completo
( ) Pós-graduado
6- Qual sua renda mensal familiar?
(
(
(
(
(

) Até dois salários mínimos (1760,00)
) De 2 a 4 salários mínimos (1760,01 a 3520,00)
) De 4 a 10 salários mínimos (3520,01 a 8800,00)
) De 10 a 20 salários mínimos (8800,01 a 17600,00)
) Acima de 20 salários mínimos (17600,01 ou mais)
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7- Qual região de Florianópolis você reside?
( ) Região Central
( ) Continente
( ) Norte da Ilha
( ) Sul da Ilha
( ) Leste da Ilha
8- Onde você mais costuma obter informações sobre as questões ambientais no dia-adia?
* Pode assinalar mais de uma opção
(
(
(
(
(
(

) Instituições de Ensino
) Mídia (tv, rádio, jornais, revistas)
) Família/Amigos
) rótulos/embalagens
) internet
) outros

9- Qual o meio de transporte você mais usa para se locomover em sua cidade?
( )Transporte Público
( )A pé
( )Bicicleta
( )Carro
( )Moto
( ) Outro
ESCALA DE CONSUMO SUSTENTÁVEL
DIMENSÃO CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA

Costumo ler o rótulo dos produtos para ver se existem
informações sobre cuidados com o meio ambiente.

Na compra de produtos, prefiro os que usam embalagens que
podem ser recicladas.

Procuro influenciar as pessoas para que sejam cuidadosas em
relação ao meio ambiente.

Interesso-me por notícias relativas ao meio ambiente.
Paro de comprar de uma empresa que mostra desrespeito pelo
meio ambiente.

Mudo de marca para comprar de empresas que demonstram
maior cuidado com o meio ambiente.

Nunca

Ás
vezes

Quase
sempre

Sempre
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DIMENSAO ECONOMIA DE RECURSOS

Nunca

Ás
vezes

Quase
sempre

Sempre

Nunca

Ás
vezes

Quase
sempre

Sempre

Nunca

Ás
vezes

Quase
sempre

Sempre

Deixo aparelhos como televisão e computador ligados mesmo
quando não os estou utilizando.

Evito o consumo de embalagens desnecessárias (por exemplo,
sacolas plásticas).
Fecho as torneiras da pia ou do chuveiro quando estou
ensaboando os objetos, o corpo ou as mãos.
Deixo luzes acesas sem necessidade.
DIMENSAO RECICLAGEM

Separo objetos de metal (latas de alumínio, óleo, extrato de
tomate etc.) para reciclagem.
Separo vidro (garrafas de cerveja, refrigerante, frascos de
perfumes etc.) para reciclagem.
Separo papéis (jornais, revistas, livros, cadernos etc.) para
reciclagem.
Separo embalagens de plástico (sacolas, garrafas PET, copos
descartáveis etc.) para reciclagem.
DIMENSAO FRUGALIDADE

Busco maneiras de reutilizar os objetos.

Tento consertar as coisas em vez de jogá-las fora.

Compro produtos usados.

Compro refil de produtos para utilizar recipientes que já
possuo.

Uso uma bolsa reutilizável para fazer compras.
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APÊNDICE 2 –
SUSTENTÁVEL

PRÉ-TESTE

DO

QUESTIONÁRIO

SOBRE

CONSUMO

1- Com relação a quantidade de questões deste formulário, você o considerou:
( ) Poderia ter mais questões.
( ) Quantidade ideal de questões.
( ) Muito longo.
2- Se sentiu desconfortável ao responder alguma pergunta? Caso sim, qual?
________________________________________________________________________

3- Considera as perguntas deste questionário de fácil compreensão?
( ) Sim. Compreendi perfeitamente todas as questões.
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( ) Compreendi parcialmente as questões.
( ) Não compreendi as questões.
( ) Outro:________________________________________________________________

4- As opções de resposta (nunca, as vezes, quase sempre e sempre) conseguiram atender
à resposta que gostaria de dar?
( ) Sim.
( ) Não.
( ) Parcialmente.
( ) Outro:_______________________________________________________________

