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Resumo 

O presente artigo apresenta um estudo sobre o comportamento de consumo observado num 

grupo de estudantes do curso de Administração de uma Faculdade do interior paulista. Tem 

como objetivo investigar a dinâmica das decisões de compras e consumo destes estudantes, na 

perspectiva das questões ambientais contemporâneas. Diante do panorama de desequilíbrio 

ambiental que se ampliou nas últimas décadas, as atividades de industrialização, 

comercialização e consumo tem sido assinaladas como os principais determinantes dos danos 

provocados ao ambiente natural. Sensibilizados com essa conjuntura, governos, 

ambientalistas e cidadãos mostram preocupações no sentido de buscar alternativas para a 

atividade empresarial com a finalidade de torná-la mais sustentável. Neste contexto, a pressão 

social sobre os meios de produção e de prestação de serviços sustentáveis se fortaleceu e, vem 

se manifestando no comportamento dos consumidores por meio de alternativas em seus 

hábitos de compra. Quando o consumidor opta por um produto ecologicamente sustentável, 

ao oposto de produtos fornecidos por empresas que não exercem nenhuma demonstração 

quanto a sua preocupação com o meio ambiente, está optando por utilizar também o seu poder 

de escolha e de compra. O estudo inclui uma pesquisa bibliográfica sobre temáticas, tais como 

consumo consciente, educação ambiental e sustentabilidade empresarial, bem como apresenta 

também resultados de uma pesquisa qualitativa exploratória realizada junto a um grupo de 

estudantes de Administração. O objetivo da pesquisa foi conhecer as percepções destes 

estudantes sobre um conjunto de variáveis relacionadas à questão ambiental e seus impactos 

nas empresas e em seus comportamentos de vida. Os resultados mostram a existência de uma 

dicotomia entre uma visão de idealismo construída por parte dos estudantes e a ausência de 

comportamento efetivo correspondente a esta. O estudo contribui para a discussão que 

envolve o tema sustentabilidade, empresarial e seus desdobramentos na vida humana a partir 

da geração de dissonâncias decorrentes do modo percebido e o modo vivificado.  

 

Palavras chave: Sustentabilidade, Gestão ambiental, Curso de Administração, 

Comportamento humano, Paradoxos. 

 

 

1. Introdução 

 Diante do atual cenário econômico e de seus meios de produção pode-se observar que 

as atividades de industrialização, de comercialização e de consumo têm sido apontadas como 

fatores constituintes do processo de degradação ambiental, fato que impõe uma discussão 

mais critica uma vez que, esta questão recai diretamente sobre a deterioração da própria vida 

humana, animal, vegetal e mineral. 

 Ao analisar tais particularidades, Organizações Não Governamentais (ONGs), 

ambientalistas, governantes e consumidores passaram a propor mudanças nas atividades 

empresariais com o objetivo de concretizar ações sustentáveis e práticas que respeitem a 

natureza. 



 Neste contexto, é importante registrar que a exigência da sociedade por empresas 

ambientalmente corretas implica na adoção, por parte das organizações, de um processo de 

produção e comercialização de bens de consumo e de serviços que estabeleçam relações com 

novos modelos de empreendimentos sustentáveis. 

 Decorrente desta postura é possível encontrar empresas que estão direcionando 

esforços às causas ambientais pelo oferecimento de produtos e serviços com certificação 

ambiental. Pode-se ainda observar que esta prática tem se ampliado consideravelmente no 

contexto das sociedades mais desenvolvidas.  

 Perante o argumento de que é plausível contribuir com o meio ambiente por 

intermédio do consumo, destaca-se a importância de realizar estudos, em diferentes contextos 

sociais, de modo a captar o quanto conceitos de sustentabilidade nos hábitos de consumo 

estão, de fato, integrando a dinâmica de vida das pessoas.  

Neste sentido, o presente artigo mostra um estudo realizado no contexto de um grupo 

de estudantes, do curso de Administração de uma IES do interior paulista Trata-se de um 

público que integra, no interior do curso, fóruns de discussões acadêmicas sobre a questão da 

sustentabilidade, bem como lida com esta abordagem através do exercício de suas atividades 

profissionais uma vez que integra quadros funcionais em empresas locais e regionais. Deste 

modo, trata-se de um público melhor conscientizado sobre o debate das questões ambientais e 

mostra familiaridade com o tema. Assim, buscou-se, através de um estudo exploratório 

responder a seguinte questão: Como este grupo de estudantes percebe as questões ambientais 

e como esta percepção reflete em seus comportamentos de consumo? 

 O artigo está estruturado em duas fases: a primeira desenvolvida através de um 

levantamento bibliográfico que tem por objetivo expor e vincular as principais ideias 

presentes na literatura especializada sobre as abordagens tratadas e, a segunda apresenta o 

resultado da pesquisa exploratória.  

  

 

2. Resgate histórico sobre gestão ambiental  

O conflito da questão ambientalista prolongou-se enquanto políticas 

desenvolvimentistas eram definidas como aquelas que visavam incrementar a atividade 

humana, já a questão preservacionista era aquela que buscava restringir tal atividade (STEER, 

1992).  

No entanto, na última década, questões relacionadas ao meio ambiente passaram a ser 

tratadas de forma menos antagônica e mais interativa, contudo mantendo posições 

epistêmicas. Desta forma, os seguidores da linha “desenvolvimentista” conscientizaram-se 

que é inconveniente querer aumentar o lucro, sem levar em conta os custos dos danos 

causados ao meio ambiente.  Assim como a ala preservacionista concluiu que se faz 

necessário à aceleração das rendas paralelas as políticas ambientais como forma da solução 

dos problemas (STEER, 1992). 

Resgata-se que o primeiro grande encontro internacional que jogou luz sobre o tema 

consciência ecológica foi a Reunião do Clube de Roma, em 1970, que veio a apresentar dentre 

seus principais objetivos a distinção entre crescimento e desenvolvimento econômico. 

Decorrido um ano após este encontro foi publicado o informe denominado “Limites do 

Crescimento”. 

 
Este encontro concluiu que se as taxas de crescimento demográfico e 

econômico do mundo persistissem, efeitos catastróficos ocorreriam em 

meados deste século, tais como: envenenamento geral da atmosfera e das 

águas, escassez de alimentos, bem como o colapso da produção agrícola e 

industrial, decorrentes da crescente escassez e esgotamento dos recursos 

naturais não renováveis. (ESTUDO DO CLUBE DE ROMA, 1972, p, 32). 



 

Este documento cooperou para que em junho 1972, se realizasse a Primeira 

Conferência das Nações Unidas, em Estocolmo, fazendo com que a questão ambiental pela 

primeira vez fosse colocada nas agendas oficiais e nas organizações internacionais. Sendo o 

inicio da união dos governos para discussões de alcances eficazes para o controle da 

deterioração ambiental (CAMPOS, 1996). Foi à primeira vez que representantes de governos 

uniram-se para discutir a necessidade de tomar medidas efetivas de controle dos fatores que 

causam a degradação ambiental. 

A partir dessa conferência as nações passaram a dar mais importância para o meio 

ambiente, e promulgaram devidas legislações e regulamentos ambientais, com a criação 

inclusive de ministérios encarregados pela fiscalização das nações industrializadas. Além 

disso, registrou-se também o aumento da atividade ambientalista, fazendo aparecer um 

expressivo contingente de simpatizantes e ativistas no mundo todo, assim como, o 

crescimento e fortalecimento das organizações não ambientais (CALDWELL, 1973). 

Outro marco importante no contexto histórico ambiental foi o Relatório da Comissão 

Brundtland, apresentado à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 

1987 - Nosso Futuro Comum, o que impulsionou a elaboração de conceitos, tais como: meio 

ambiente e desenvolvimento. Os principais temas abordados nesse relatório foram destruição 

da camada de ozônio, desmatamento, pobreza, extinção de espécies, endividamento e 

mudança climática. 

De acordo com Guimarães (1992) as recomendações da Comissão Brundtland 

serviram como orientação para a Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

realizada no Rio de Janeiro em 1992, que visou ressaltar como os critérios ambientais haviam 

sido incorporados nas políticas e no planejamento dos países 20 anos após a Conferência de 

Estocolmo, e se realmente estavam funcionando.  

Desta Conferência mais conhecida como Rio-92 resultaram dois importantes 

documentos, a Carta da Terra ou Declaração do Rio e a Agenda 21.  

De acordo com Souza (1993, p. 43), a Declaração do Rio, visou, dentre outros 

aspectos, “... estabelecer acordos internacionais que respeitem os interesses de todos e 

protejam a integridade do sistema global de ecologia e desenvolvimento". Enquanto que a 

Agenda 21 dedica-se a problemas da atualidade e busca uma forma de preparar o mundo para 

as dificuldades do próximo século. 

A Agenda 21 compõe um plano de ação que tem como alvo, depositar em práticas 

programas para brecar as ações de degradação ambiental e modificar em realidade os 

princípios da Declaração do Rio. Esses programas tratam dos seguintes problemas: atmosfera, 

recursos da terra, agricultura sustentável, desertificação, florestas, biodiversidade, 

biotecnologia, mudanças climáticas, oceanos, meio ambiente marinho, água potável, resíduos 

sólidos e tóxicos, rejeitos perigosos, entre outros. 

Assim, após dez anos do Rio 92, a ONU organizou uma nova apresentação chamada 

de Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ou 

Conferência de Johanesburgo, também conhecida com Rio +10.  Seu principal objetivo foi 

avaliar se as propostas inseridas na Agenda 21 estavam sendo seguidas e direcionar a melhor 

forma destas serem implantadas, porém a exposição tomou um cunho voltado para o âmbito 

social. Salientando os blocos de países que tinham como objetivo defender seus próprios 

interesses, liderados pelos Estados Unidos da América - (SOUZA, 1993). 

Souza ainda ressalta que a expectativa para que esta Conferência gerasse novos rumos 

para as gerações futuras em busca da conciliação entre o desenvolvimento e o social foi 

amplo, no entanto, os resultados foram frustrantes principalmente pela prática desenvolvida 

em Johanesburgo. 



Em suma todas essas ações citadas anteriormente foram necessárias para estreitar o 

círculo perante a importância da questão ambiental, e acanhar os termos de desenvolvimento e 

meio ambiente demonstrando que estes podem sim andar juntos, desde que se tenha plena 

consciência sobre a importância de cada um na sociedade. 

 

3. Responsabilidade Ambiental Empresarial (RAE) 

A responsabilidade ambiental empresarial tornou-se um tema bastante comum dentro 

das empresas, das escolas, dos organismos internacionais e da sociedade civil se comparada a 

sua condição desconhecida e restritiva de trinta anos atrás.  

No entanto, a despeito de tal popularidade não se pode afirmar que existe consenso e 

incorporação deste conceito por parte das empresas que tendem a focar apenas para os ganhos 

decorrentes de uma postura responsável, enquanto não desenvolvem ações concretamente 

inovadoras. 

Diante desta realidade pode-se observar que atualmente, embora operem interesses 

específicos e particulares dentro das organizações empresariais, o conceito de sustentabilidade 

vem ganhando força e cresce gradativamente também através de políticas governamentais. 

Neste âmbito, ressalta-se a consideração feita pelo Banco Mundial (2002), ao aconselhar 

políticas direcionadas a este novo modelo, trabalhando em conjunto com seus colaboradores e 

sociedade, buscando melhores condições de vida e desenvolvimento tanto para o meio 

ambiente quanto para as organizações. 

Mas, se houve mudanças perante tantas opiniões formadas, estas se deram diante de 

um contexto histórico marcado por lutas e modificações tanto nos perfis públicos, quanto 

empresariais, dirigidos por diversos agentes que conduziram essa evolução de forma focada e 

precisa. Afinal, a incorporação do ambientalismo empresarial é um tema recente na historia 

das organizações sociais, cujo crescimento se deu principalmente diante das catástrofes 

naturais ocorridas no século XX para o século XXI. Assim, a nova consciência ambiental que 

se desenvolveu entre a década de 70 e meados da década de 90 ganharam suma importância 

no comportamento do homem moderno.   

No decorrer da década de 80 pode-se observar mudanças claras de posturas reativas a 

proativas relacionadas à proteção ambiental - as organizações que antes concebiam essa 

questão como apenas um desperdiço de tempo, passaram a vê-las sob a orientação de políticas 

ambientais voltadas para investimentos no futuro e paradoxalmente, como uma forte 

vantagem competitiva empresarial. Uma constatação desta postura pode ser encontrada no 

aumento no número de emissões de certificações ambientais que saltou de 101 em 1998 para 

1500 certificações no ano 2004 (REVISTA MEMIO AMBIENTE INDUSTRIAL, 2004).   

A inclusão da prática da gestão ambiental na discussão da sustentabilidade e ambiente 

fez crescer também um leque de conceitos na área de administração. Administradores, 

executivos e empresários vêm adotando sistemas e ferramentas voltados à proteção ao meio 

ambiente no contexto geográfico das empresas, entretanto, as soluções inovadoras em termos 

de meios de produção e comercialização de produtos e serviços sustentáveis, ainda dão seus 

primeiros passos. 

Para se entender melhor a relação da empresa com o meio ambiente, devemos 

considerar que a primeira é um sistema aberto, porque ela gera bens, serviços, dividendos e 

outros mais, captam também recursos naturais, ou seja, é uma via de duas mãos. Neste 

sentido, Callenbach (1993) reconhece que é possível os investidores e acionistas incorporarem 

a sustentabilidade ecológica, no lugar da estrita rentabilidade, como critério para avaliar o 

posicionamento estratégico de longo prazo das empresas. 

 

4. Desenvolvimento Sustentável Mundial 



Campanhola (1995) comenta que o paradigma atual de desenvolvimento, baseado nos 

modelos dos países desenvolvidos, dos países industrializados do Norte é um modelo 

meramente capitalista, centrado na obtenção do lucro exponencial. Entretanto, quando se fala 

em crescimento econômico reconhece-se que este deve estar voltado para a sociedade e gerar 

para ela alto padrão de bem estar – visão que se contrapõe ao uso dela como canteiro do 

descarte das externalidades negativas decorrentes da visão funcionalista e imediatista do 

capital. 

 Diante desta ação, ao decorrer dos últimos 50 anos, pode-se garantir que os recursos 

naturais tem sido utilizados principalmente como insumo para o procedimento produtivo, de 

maneira especial na técnica produtiva industrial. Fica evidente que este modelo econômico, da 

maneira como foi arquitetado e como vem sendo praticado não é sustentável ao longo do 

tempo, compromete a sociedade presente e futura, conforme bem relatou o relatório de 

Brundtland, em 1987. 

Outro aspecto importante a ser citado, é a busca pelo equilíbrio das práticas de 

tecnologias voltadas a natureza, pontuando principalmente o principio da reciclagem. Este sim 

se mostra como um novo desafio das sociedades contemporâneas. 

 Esta conscientização pode ser o impulso que conduzirá ao desenvolvimento 

sustentável preconizado nos anos 1970 com a criação do Relatório Nosso Futuro Comum, 

lançado na perspectiva do alcance de um caminho conciliador. No mundo sustentável 

nenhuma atividade econômica é pensada ou praticada de forma separada, pois tudo está inter-

relacionado, em permanente diálogo e interconectividade. 

 

5. O Desenvolvimento Industrial Sustentável 

Mostra-se como um desafio e também uma oportunidade para as empresas e, 

consequentemente, para a atividade produtiva, o equilíbrio entre os elementos natureza-

produção-consumo (KOTLER, 2004). Tal equilíbrio pressupõe o alcance do status de empresa 

sustentável, que de acordo com Savitz (2007) é aquela que gera lucro para os acionistas, ao 

mesmo tempo em que protege o meio ambiente e melhora a vida das pessoas com quem 

mantém informação. Assim, o empreendimento deve trabalhar conjuntamente com a 

atmosfera proporcionando formas de enriquecê-la ao oposto de destruí-la, classificando a 

sustentabilidade como uma forma de não agredir o meio ambiente nem a sociedade, através 

das atividades realizadas dentro das organizações. 

 Observa-se que este parâmetro de sustentabilidade industrial é apenas um meio de 

garantir a sobrevivência das próprias corporações, do equilíbrio natural e a segurança de 

recursos naturais para as gerações por vindouras. 

 No entanto não é apenas a escassez de recursos naturais que estão levando os grandes 

empreendimentos a adotarem um novo sistema de gestão ambiental. Existem três principais 

fatores que estão contribuindo para esta realidade: governo, sociedade e mercado, ou seja, se 

não houvesse uma pressão da coletividade e medidas governamentais não haveria um 

progresso continuo da inclusão das empresas no tema ambiental (BARBIERI, 2006). 

 Independentemente de qual variável esteja trazendo estas mudanças nos caminhos de 

produção, comercialização e consumo pode-se afirmar que a questão ambientalista está no seu 

inicio, e para que de fato o conceito sustentabilidade se confirme será necessária uma 

transformação em todo o sistema industrial mundial. 

 Segundo Barbieri (2006), existe três principais características que fazem as empresas 

se conciliarem com a questão ambiental: cumprimento da legislação para não sofrer 

penalidades, utilização de tecnologias mais limpas ou reaproveitamento dos insumos e 

competitividade buscando ações a médio e longo prazo. 

Savitz (2007) reconhece que em futuro próximo, a perspectiva de proteção ambiental 

tende a aumentar, a empresa deve visualizar a questão ambiental como uma vantagem 



competitiva dentro da sociedade e não tão-só como exigências governamentais e da 

sociedade. O autor comenta que esta perspectiva deve ser fortemente adotada para ajudar a 

superar equívocos, dúvidas e inibições que impedem iniciativas serem firmadas no sentido de 

trabalhar com a responsabilidade ambiental na linha da sustentabilidade econômica. Desse 

modo, questões tais como produtos e serviço ambientalmente adequados; existência de 

consumidores aptos a pagarem por estes serviços e/ou produtos, devem ser sumarizadas.   

 O autor reconhece ainda que existem circunstâncias na qual as atividades 

organizacionais são totalmente causadoras de poluição e transformar todos os processos da 

empresa é irreversível, assim ou o empreendimento reestrutura-se novamente ou as atividades 

serão paralisadas.  Diante disto, para os empresários o mais viável é prosseguir com as 

atividades poluentes, até que uma medida de força maior seja tomada. Contudo, afirma o 

autor que este modelo não terá sustentação em futuro próximo. 

 

6. O Mercado de Produtos e Serviços Sustentáveis no Brasil e o que pensam os 

brasileiros 

A Gestão Ambiental no Brasil ainda é algo novo, em fase totalmente iniciante e que 

caminha a passos lentos. Assim qualquer medida voltada neste setor refletirá apenas no 

futuro.  De acordo com uma pesquisa publicada no Jornal Estadão (2010), o meio ambiente 

aparece como um tema de preocupação para os brasileiros, ao lado de assuntos como saúde, 

saneamento, transportes. O tema precisa ser mais bem trabalhado nas relações de consumo, 

em especial nas classes C e D. Mas é importante destacar que a questão ambiental já mobiliza 

o comportamento individual.  

 Pode-se notar que no Brasil, as empresas que estão direcionando esforços para obter 

selos verdes ou buscar certificações ambientais, são aquelas que já atuam no mercado 

internacional, pretendem atuar ou possuem investimentos na Bolsa de Valores. 

 A prática da certificação ambiental dentro das organizações vem se constituindo e se 

torna elemento essencial para incrementar sua competitividade internacional, na tentativa de 

assim ganhar espaço neste mercado (DARÓS E SEABRA apud SOUZA, 1999). 

 É importante ressaltar que no Brasil não existe nenhuma lei que obrigue que os 

produtos providos pelas empresas tenham certificação ambiental, ao contrário da maioria dos 

países Europeus que exige esta certificação como pré-requisito para liberação e permissão de 

vendas de seus artigos no mercado. 

 Conforme publicação do Instituto Akatu (2007) “a necessidade dos chamados selos 

verdes surgiu na Europa, quando os consumidores passaram a questionar a procedência da 

madeira. O que logo impactou no mercado norte-americano e nas ações dos exportadores de 

todo o mundo, inclusive do Brasil”. 

 De modo geral, observa-se que a grande parte dos consumidores brasileiros não 

manifestou a sua preferência por produtos verdes oriundos de empresas ambientalmente 

corretas, diferentemente do que acontece com os consumidores de outros países tais como os 

de origem europeia que se mostram mais conscientes sobre esta abordagem. 

 Porém, esta mudança voltada para a rotulagem ambiental no Brasil já esta passando 

por algumas transformações, percebe-se ao analisar algumas exportações por parte dos 

empreendimentos, o que sinaliza novos modelos de consumo, conforme afirma Tachizawa 

(2006). 

 Um exemplo da influência internacional no Brasil é a postura da rede de 

supermercados americana Wall Mart, uma vez que a mesma exige de seus fornecedores esta 

iniciativa e prioriza tais, de modo que os mesmos devem apresentar práticas sustentáveis e 

que não agridam ao meio ambiente. Igualmente esta postura vem sendo praticada pela grande 

empresa varejista Pão de Açúcar. 



 A Bolsa de Valores é outra área que oferece vantagem competitiva para empresas 

ambientalmente corretas, uma vez que estas estão ganhando preferência dos investidores. De 

1999 a 2003 o valor médio das instituições que empreendem em produtos verdes, aumentou 

em 73%, enquanto que as empresas tradicionais tiveram um acréscimo em sua porcentagem 

de apenas 17% (SAVITZ, 2007). 

 Por outro lado já há empresas brasileiras atuantes no mercado internacional que 

perceberam a importância da sustentabilidade nos seus negócios, como é o caso da empresa 

cosmética Natura, que de acordo com o seu presidente Pedro Passos em entrevista para HSM 

Management (2007), afirma que o seu modelo é baseado na diferenciação. 

 Outro mercado que já sinaliza práticas sustentáveis é o financeiro. Algumas 

instituições já oferecem concessão de benefícios e financiamentos voltados para práticas 

ambientais, como é o caso do Banco Santander. No site do banco (2011), na página 

relacionada à sustentabilidade pode-se observar preocupações voltadas para a análise de risco 

socioambiental na concessão de crédito, financiamentos para energias renováveis, crédito de 

carbono, microcrédito e fomento a construção sustentável. Além de iniciativas como a gestão 

ambiental de nossas instalações e a promoção da diversidade, dentro do banco e da sociedade.  

 Mas, a despeito destes exemplos de práticas, o que se observa de modo geral é que 

ainda são mínimos os esforços para políticas públicas de investimento que visam à criação de 

empresas ambientalmente corretas no Brasil, assim como os estímulos para empresas 

tradicionais se tornarem menos poluentes, com o desenvolvimento de novas tecnologias que 

não venham a agredir tanto o meio ambiente. 

 Diante das noções e considerações conceituais, anteriormente apresentadas, realizou-

se a pesquisa exploratória.  

 

  

7. Metodologia da Pesquisa 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa desenvolvida com um grupo de 20 estudantes 

universitários cursando o último ano do curso de Administração de uma IES do interior 

paulista.  

A pesquisa qualitativa atende ao interesse de compreender quais os significados que os 

participantes atribuem ao fenômeno ou situação que está sendo estudada. De acordo com 

Merriam (2002) ela se aplica a compreender os significados que as pessoas constroem sobre 

seu mundo e as experiências nele vividas. Logo, este tipo de estudo está centrado na 

compreensão de uma experiência ou de um evento e nem sempre explicita e guia-se por um 

arcabouço particular de pressupostos. 

Refere-se ainda a um estudo exploratório, de acordo com Santos (1999, p.32) cujo 

objetivo é “proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito e entender as razões e motivações para atitudes e comportamentos”.  

O estudo está estruturado em duas fases: a primeira fase foi desenvolvida através da 

pesquisa bibliográfica que, de acordo com Carvalho (2003) refere-se à pesquisa que é 

realizada através da identificação, localização e compilação de dados escritos em livros, 

artigos de revistas, publicações de órgãos oficiais, etc., sendo necessário a qualquer trabalho 

de pesquisa. A segunda fase apresenta a pesquisa realizada junto aos estudantes de um curso 

de Administração, de uma IES, do interior paulista. 

A formação do público respondente ocorreu por amostra aleatória onde os critérios 

disponibilidade e interesse em participar da pesquisa foram determinantes. Estes estudantes 

integram a turma concluinte de 2011 num universo de 42 alunos.  

A pesquisa foi realizada no contexto de um evento ocorrido na faculdade de 

Administração sobre sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Diante da participação 

dos estudantes nos debates ocorridos neste evento, decidiu-se pela realização da pesquisa. 



O objetivo principal da pesquisa é conhecer as percepções que os estudantes 

desenvolvem a respeito das questões debatidas.  

 A percepção constitui o processo ativo pelo qual as pessoas organizam e interpretam 

suas impressões sensoriais no sentido de dar significados ao seu ambiente (ROBBINS, 2009). 

Trata-se, portanto, de perceber a realidade e organizá-la em interpretações ou visões a seu 

respeito. Essa percepção é a base da construção da identidade que as pessoas estabelecem com 

determinado fenômeno (VASCONCELOS, 2002).  

 Assim, as diferentes formas de os estudantes perceberem o fenômeno da 

sustentabilidade e desenvolvimento econômico podem sinalizar sobre a forma como eles se 

comportam em relação a fenômenos correlatos de seu cotidiano tais como, hábitos de compra, 

decisão por escolhas de serviços e produtos, comportamento das empresas diante do desgaste 

ambiental, dentre outros. 

 Foi utilizado um questionário padrão contendo questões de múltipla escolha e espaço 

para justificativas de respostas.  

 Gil (2002, p.114) comenta que o questionário reúne, através do seu conjunto de 

questões, as abordagens que estruturam o fenômeno pesquisado e que tais abordagens “devem 

ser objetivas, concisas, coerentes e inelegíveis”.  

Collis e Hussey (2005, p.165) definem questionário como uma lista de perguntas 

cuidadosamente estruturadas, escolhidas após a realização de vários testes, tendo em vista 

extrair respostas confiáveis de uma amostra escolhida. “O objetivo é descobrir o que um 

grupo selecionado de participantes faz, pensa ou sente”. 

Foram pesquisadas as seguintes abordagens: atitudes diante dos apelos da 

sustentabilidade; agregação de valor para as empresas; razões que levam as empresas investir 

em gestão ambiental; razões que levam as empresas a negar a questão da agressão do 

ambiente; critérios de decisões de compra por produtos e serviços; identificação de produtos e 

serviços sustentáveis; disposição para comprar produtos e serviços sustentáveis e 

reconhecimento sobre mudanças relacionadas as questões do meio ambiente. 

 

8. Apresentação e análise e Resultados da Pesquisa 

Para a análise dos questionários foi adotada a estatística descritiva através da 

contagem das frequências absolutas e relativas. Após esta tabulação foram feitas as análises 

qualitativas tomando-se como base além dos dados tabulados, os comentários dos estudantes 

registrados nas justificativas de suas respostas. Valeu-se também de um processo interativo 

com os estudantes quando da apresentação dos resultados estatísticos da pesquisa.  

Logo, os comentários sobre as respostas dos participantes são decorrentes da análise 

estatística e também das considerações colhidas de processos interativos realizados após o 

comunicado dos dados. 

 A primeira questão buscou conhecer o posicionamento deste público diante dos 

efeitos gerados pelos apelos utilizados, por diferentes mídias, a respeito de práticas de 

vida sustentável. Observou-se que a maioria dos estudantes (70%), afirmou que procura sim 

praticar atos sustentáveis, no entanto não confirma se estas práticas já definem um modo de 

vida sustentável. Este público justifica que o meio em que vivem não dispõe de recursos para 

este tipo de prática estar incorporado às suas vidas cotidianas. Os 30% da amostra de 

estudantes acredita que esta prática deve vir de iniciativas próprias, independentemente de 

pressões ou influências externas, ou seja, independe das condições e recursos oferecidos. 

A posição dos estudantes acima comentada e ilustrada na figura 1 confirma os 

resultados de uma pesquisa realizada em 2010 pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) 

– Ibope, junto a 2002 eleitores brasileiros com mais de 16 anos, onde a mesma mostrou que 

80% da população nacional possui alguma preocupação com o meio ambiente. 
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Figura 1 – Posição dos estudantes sobre práticas ambientais no dia a dia. 

 

 Quando questionados sobre a possibilidade da gestão ambiental agregar para as 

empresas reconhecimento e consideração de boa imagem junto às comunidades 70% dos 

pesquisados afirma que sim e, acrescenta também o ganho da vantagem competitiva sobre a 

concorrência. Outros 25% dos estudantes entende que tais aspectos são importantes, mas não 

determinantes. Apenas 5% reconhece que a gestão ambiental nada mais é do que uma prática 

necessária e uma obrigação as ser cumprida pelas organizações. 

 Resgatando-se Baker (2005), as empresas podem adotar melhorias ambientais e 

sociais para seus produtos ou processo de produção de um modo muito pragmático que reflete 

o seu desejo de responder às necessidades do cliente e conquistar ou manter uma vantagem 

competitiva. Esta consideração reflete posições dos estudantes ao afirmarem que empresa que 

provê produto/serviço ecologicamente corretos tem diferencial e ganha benefícios no 

mercado. A figura 2 ilustra a percepção dos estudantes quando ao papel da prática da gestão 

ambiental por parte das empresas 

. 
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Figura 2 – Gestão ambiental como fonte de reconhecimento e boa imagem empresarial 

 

Indagados quanto ao principal aspecto que influencia a adoção da prática da 

gestão ambiental por parte das empresas, os estudantes indicaram os três aspectos 

oferecidos como opções de resposta: 45% das respostas recaíram sobre “pessoas”, 30% sobre 

“governo” e 25% sobre o mercado.  

Estas considerações reforçam as considerações de Zenone (2006), ao afirmar que 

impactos cada vez mais freqüentes causados pelo meio ambiente vem provocando 

conscientização por parte de toda a conjuntura dos países, incluindo seus mercados, as 

pessoas na sociedade e as políticas governamentais tendo repercussão sobre as empresas. A 

figura 3 ilustra esta abordagem. 
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Figura 3 – Principal aspecto para as empresas adotar a gestão ambiental. 

  

Os estudantes foram indagados sobre quais possíveis intenções eles reconhecem nas 

empresas que afirmam não agredir o ambiente com as suas atividades produtivas. Nesta 

questão, os participantes deveriam refletir sobre as posições que as empresas supostamente 

defendem para não serem reconhecidas como empresas que lançam externalidades negativas 

no ambiente. 

 

Esta questão foi a que mais gerou dissonância de percepções entre os estudantes.   

 

A figura 4 ilustra esta realidade observando variabilidade de respostas, onde 40% deles, 

igualmente, afirma que “trata-se apenas de mostrar uma imagem correta para seus clientes” e, 

“trata-se de uma preocupação com a sustentabilidade da empresa”. Dos 20% da amostra de 

estudantes, igualmente, 10% acredita “ser uma estratégia para vender mais” e “ser devido ao 

cumprimento das leis ambientais, e a crescente cobrança do tripé sociedade, governo e 

mercado”. 

 Nesta questão está embutida a consideração de que as empresas não se preocupam 

com os danos causados ao ambiente, mas sim com que a sociedade pensa sobre elas, 

principalmente, consumidores. Desse modo, a premissa de Baker (2006) quanto as empresas 

reconhecerem que a gestão ambiental é algo pelo qual consumidores e outros stakeholders se 

interessam, e que pode proporcionar oportunidades para inovação e vantagem competitiva, 

ainda não se efetivou na prática empresarial. 
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Figura 4 – Principal intenção das empresas que afirmam não agredir o meio ambiente nas 

suas atividades empresariais. 

  

Quando indagados sobre o principal critério que utilizam para a escolha e compra 

de um produto e/ou serviço, apurou-se a seguinte situação: 60% das respostas apontou 

“qualidade”, 25% indicou “preço”, seguida de 15% para outros aspectos. Não houve 

indicação da alternativa “tradição” como critério de compra. Este resultado confirma que a 

qualidade de um produto resume-se, inicialmente, em atender e assegurar as necessidades do 

cliente (FALCONI, 1999).   A figura 5 ilustra esta análise. 
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Figura 5 - Critério para a escolha e compra de um produto e/ou serviço. 

 

 Ao responderem sobre como identificam um produto/serviço ambientalmente 

correto, os estudantes apontaram todas as alternativas de respostas oferecidas, sendo que 65% 

delas recaíram sobre “na produção, consumo e descarte não agridem o meio ambiente”; 15% 

das respostas, igualmente, indicaram “aquele que vem de uma empresa ambiente correta” e 

“possui um selo de certificação ambiental”. Entretanto, tais posicionamentos não fazem 

diferença na hora de suas compras.  

 Os apontamentos de respostas mostram que há entendimento quanto ao papel das 

empresas e não apenas do governo no momento de garantir a certificação ambiental, uma vez 

que apenas uma pequena minoria afirmou ser esta a definição de um produto ambientalmente 

correto. A figura 6 ilustra esta análise. 
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Figura 6 – Definição de um produto ambientalmente correto. 

 

 Sobre a disposição dos estudantes para pagarem valores maiores por produtos 

ambientalmente adequados apurou-se que 75% das respostas afirmam que sim, ou seja, 

estariam dispostos, mas, desde que pudessem disponibilizar de condições financeiras para tal. 

20% das respostas confirmam que “o importante é a satisfação das necessidades pessoais. 

Pode-se notar na figura 7 que não houve nenhum apontamento que confirmasse que os 

mesmos priorizassem o preço.   

 Este resultado mostra contradição com o resultado da análise anterior onde 25% dos 

estudantes afirmou que o principal critério para escolha é o preço alinhado com a qualidade.  
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Figura 7 – Disposição para pagar um valor mais alto por um produto ambientalmente 

correto. 

 

 Finalmente, quando perguntados sobre as mudanças que eles reconhecem que estão 

ocorrendo com o passar dos anos no tripé sociedade-governo-empresa, em relação às práticas 

ambientais registrou-se que 70% das respostas recaíram sobre a percepção de que estas vem 

crescendo gradativamente e 30% apontaram que houve pouca mudança neste aspecto e sem 

grandes adeptos. A figura 8 ilustra este resultado.   

 Observa-se que a preocupação com os recursos ambientais é um processo contínuo, 

que vem desde a chamada revolução ambiental norte americana, de 1960. Com as mudanças 

atuais atingindo todas as esferas, este tema vem sendo abordado pelos países como um objeto 

de discussão, com o objetivo de valorizar o meio ambiente (LEIS, 1996). 
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Figura 8 – Mudanças no tripé sociedade, governo e empresas com impactos sobre a 

gestão ambiental. 

 

 

9. Considerações Finais  

 Diante da revisão bibliográfica realizada, dos resultados da pesquisa feita junto a um 

grupo de estudantes e de interações pessoais junto a estes, pode-se perceber que, de modo 

geral as suas percepções (expressas nas suas respostas) nos levam a aceitar em tese, as 

premissas conceituais que reconhecem a existência de níveis de conscientização na sociedade 

quanto à relevância que a questão ambiental assumiu, bem como de seus reflexos sobre a 

atividade empresarial e sobre o comportamento dos consumidores. 

 Algumas reflexões podem ser extraídas dos resultados obtidos, entre elas 

mencionamos a identificação de dissonância entre o idealismo e a prática cotidiana. Ou seja, 

os estudantes reconhecem a seriedade da questão ambiental na sociedade contemporânea, 

mostram simpáticos e sensíveis a ela. Contudo, não se pode apreender que esta preocupação 

esteja incorporada em seus modos de vida e de consumo sob a alegação de que a sociedade  

não oferece condições para praticá-la.  



Reconhecem também que a mídia corrente não tem contribuído para materializar as 

suas crenças a respeito do meio ambiente na medida em que ela gera contradições e 

paradoxos, principalmente quando se trata de consumir produtos e serviços. 

No caso, eles alegam que o consumismo alimentado pela mídia do mercado não 

contribui para edificar uma consciência adequada sobre as questões ambientais, colocando as 

possibilidades de mudanças de hábitos e costumes, bem como a promoção de novos, distantes 

das condições reais de vida.  Logo, um modo de vida adequadamente correto parece algo 

distante e até impossível de ser alcançado e praticado dentro das configurações que o assunto 

sustentabilidade e consumo ganhou na sociedade moderna. 

 Este aspecto é melhor percebido quando eles atribuem importância relevante para a 

compra de produtos ambientalmente corretos.  Mas, outros desejos tais como conveniência, 

preço, estar na moda e outras necessidades pessoais podem suplantar seu idealismo. Assim 

seus comportamentos diante das práticas de consumo podem ser bem diferentes de suas 

convicções verbalizadas. 

 De igual modo, a questão sobre pagar um valor mais alto por um produto 

ambientalmente correto é possível em seus imaginários, pois nenhum dos estudantes optou 

pela certificação ambiental como critério de escolha e compra de um produto. Novamente, a 

posição de simpatizante (não assumido) pelas organizações que abraçam esta causa existe, 

mas estes ainda não admitem o fato de que hábitos e costumes individuais relacionados ao 

consumo tem impacto direto nesta questão. 

 No tocante ao que percebem sobre as empresas em relação ao comportamento delas 

diante da questão ambiental, os estudantes reconhecem a dicotomia entre mostrar uma 

imagem correta, adequada e honrosa para a sociedade e stakeholders e, colocar em prática um 

sistema regulador de legislação ambiental. Entretanto, a percepção que os estudantes 

constroem sobre esta questão diz respeito a posição instrumentalista, ou seja, eles conseguem 

ver e reconhecer um papel figurativo das empresas, na medida em que acreditam nada existir 

além do interesse comercial guiado pela lógica do mercado. Ou seja, o aspecto econômico se 

sobressai na questão ambiental. 

 Um aspecto que nos chamou a atenção é o fato de os estudantes reconhecerem que o 

assunto tem chegado a todas as esferas da sociedade, o que no caso, reconhecem a 

necessidade da criação de políticas e medidas mais concretas e bem adentradas para o tripé da 

sustentabilidade, ou seja, mercado-pessoas-governo reconhecendo que são estes aspectos a 

serem tratados e que agem diretamente influenciando a prática ambiental dentro das 

organizações e na sociedade. 

Deve-se salientar que a construção de uma consciência e prática de vida ambiental, 

quer seja por parte das empresas, governo e pessoas é um tema associado a obtenção de 

qualidade de vida das sociedades contemporâneas na medida em que lida com aspectos não 

apenas da natureza viva, mas, de um modo de viver em sociedade plenamente equilibrado nas 

dimensões humanas, materiais e naturais. Neste sentido, reconhece-se que a questão está 

ainda ancorada num primeiro estágio: ou seja, seus impactos na atividade econômica 

incluindo modo de produção, comercialização, distribuição, consumo e reposição. 

Recomenda-se a continuidade da pesquisa, com outros grupos de estudantes a fim de 

continuar explorando o assunto de modo a se construir um referencial de evidências – 

trabalho que demandará a continuidade do exercício da pesquisa em diferentes contextos, 

públicos e tempo.   
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