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There's nothing you can do 

That can't be done 

Nothing you can sing that can't be sung 

Nothing you can say 

But you can learn how the play the game 

It's easy 

 

There's nothing you can make 

That can't be made 

No one you can save that can't be saved 

Nothing you can do 

But you can learn how to be you in time 

It's easy 

 

There's nothing you can know 

That isn't known 

Nothing you can see that isn't shown 

Nowhere you can be 

That isn't where you're meant to be 

It's easy 

 

All you need is love 

All you need is love 

All you need is love, love 

Love is all you need 

 

(Lennon/McCartney) 
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RESUMO 

 

 O presente trabalho tem como objetivo investigar as relações dos traços de 

personalidade com as atitudes ambientalmente responsáveis dos indivíduos. Investigou-se 

características altruístas e materialistas para constatar se tais características de fato podem 

explicar atitudes que levem em consideração a geração de menor impacto ao meio ambiente. 

Também considerou-se, por tratar-se de uma pesquisa comportamental, o viés ocasionado pela 

desejabilidade social, ou seja, pelo fato de os indivíduos expressarem suas opiniões ou atitudes 

de acordo o comportamento esperado da sociedade, e não de acordo com a sua realidade. Para 

alcançar os objetivos deste estudo, foram utilizadas escalas para mensuração dos construtos 

envolvidos e, como método de análise, utilizou-se a Modelagem de Equações Estruturais. A 

amostra foi composta por 339 indivíduos, responsáveis por suas compras pessoais e/ou de suas 

famílias. Conclui-se que as características altruístas e materialistas dos indivíduos explicam, 

em partes, as suas atitudes e como estas podem estar sustentadas por preocupações ou 

motivações ambientais. Constatou-se que o altruísmo está direta e positivamente relacionado 

com atitudes ambientalmente responsáveis, enquanto o materialismo está direta, porém, 

negativamente relacionado com atitudes ambientalmente responsáveis. Tal estudo, além de 

contribuir com as teorias relacionadas ao comportamento do consumidor e ao estudo da 

sustentabilidade, mais especificamente no que diz respeito aos hábitos de consumo 

ambientalmente responsáveis, também traz contribuições para a prática empresarial. As 

empresas devem entender melhor seus consumidores e seus respectivos comportamentos para 

assim adaptar ou criar novos produtos ou negócios para melhor satisfazê-los e, ainda, minimizar 

os impactos no meio ambiente ocasionados nas etapas de consumo e pós-consumo de seus 

produtos. 

 

Palavras-chave: Atitudes ambientalmente responsáveis, comportamento do consumidor, 

altruísmo, materialismo, desejabilidade social, sustentabilidade  



 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to investigate the relationship of personality traits with individuals’ 

environmentally responsible attitudes. Was investigated altruistic and materialistic 

characteristics to see if, in fact, such characteristics can explain attitudes that generate lower 

impact on the environment. Also, was considered, once it is a behavioral research, the bias 

caused by social desirability, or, in other words, the fact that individuals express their opinions 

or attitudes according the expected behavior of society, and not according to their reality. To 

achieve the objectives of this study, scales were used to measure the constructs involved and 

used the structural equation modeling as a method of analysis. The sample consisted of 339 

individuals responsible for their personal or family purchases. It is concluded that the altruistic 

and materialistic characteristics of individuals explain, in part, their attitudes and how these can 

be supported by environmental considerations or motivations. It was found that altruism is 

directly and positively related to environmentally responsible attiudes, while materialism is 

directly, but negatively related to environmentally responsible attitudes. This study, as well as 

contributing to the theories related to consumer behavior and the study of sustainability, 

specifically with regard to environmentally responsible consumption habits, also includes 

contributions to the business practice. Companies must better understand their customers and 

their behavior so as to adapt or create new products or businesses to better satisfy them and also 

minimize the impact on the environment caused in the consumption and post-consumption 

stages of their products. 

Keywords: Environmentally responsible attitudes, consumer behavior, altruism, materialism, 

social desirability, sustainability 
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1 INTRODUÇÃO  

O presente trabalho tem como foco de estudo o comportamento ambientalmente 

responsável do consumidor, ou mais especificamente, suas atitudes, tendo como base os traços de 

personalidade dos indivíduos, e como estes podem contribuir e/ou influenciar a responsabilidade 

com o meio ambiente no ato da aquisição de produtos. 

Entende-se atitude, a partir da definição de Fishbein e Ajzen (1975), como: 

Um sentimento geral favorável ou não favorável para com um 

objeto de estímulo. Quando uma pessoa forma uma crença 

sobre o objeto, ela automaticamente e simultaneamente adquire 

uma atitude para com o objeto. Toda crença liga o objeto algum 

atributo, e a atitude para com o objeto é uma função de suas 

avaliações desses atributos (FISHBEIN; AJZEN, 1975, p. 

216). 

 

Atitudes são, portanto: 

 “experiências subjetivas que incluem necessariamente uma dimensão avaliativa ao fazer 

referência a um objeto, fato ou pessoa. São predisposições aprendidas e relativamente duradouras 

para responder favorável ou desfavoravelmente a um fenômeno” (Barbará, Sachetti & Crepaldi, 

2005, p. 333).  

Os indivíduos, em geral, mostram-se bastante inconsistentes em suas atitudes relacionadas 

ao meio ambiente. Ou seja, em alguns casos, mostram-se favoráveis, realizando a reciclagem de 

resíduos, por exemplo, enquanto prejudicam o meio ambiente, utilizando algum meio de transporte 

mais poluente (Gatersleben, Steg & Vlek, 2002), o que significa que outros fatores devem ser 

considerados quanto ao comportamento do indivíduo como status, conforto, esforço e 

oportunidades (Steg & Vlek, 2009). 

Quanto aos traços de personalidade estudados no presente trabalho, identifica-se o 

altruísmo, que consiste em um tipo de comportamento com um fim em si mesmo, não sendo 

direcionado ao lucro, ou como sendo voluntário, com o propósito de fazer o bem (Rodrigues, 

Assmar & Jablonski, 2009). Apesar de alguns pesquisadores afirmarem que o altruísmo 

compreende um fator situacional, Rushton, Chrisjohn e Fekken (1981) destacam evidências que 
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justificam considerá-lo como um traço de personalidade. Isso significa que algumas pessoas são 

consistentemente mais generosas, prestativas e gentis do que outras, o que faz com que sejam 

prontamente percebidas e descritas como altruístas. De acordo com MacIntyre (1967) apud Millon, 

Lerner e Weiner (2003), o altruísmo é a motivação em aumentar o bem estar de um outro indivíduo, 

o que contrasta com o egoísmo, que é a motivação em aumentar o bem estar de si mesmo. 

Analisando as atitudes em relação ao comportamento ambientalmente responsável, Stern, 

Dietz e Guagnano (1995) defendem que indivíduos mais preocupados com o meio ambiente 

tendem a ser mais altruístas, ou mais favoráveis ao social, do que egoístas, ou mais favoráveis ao 

individual. Analisando ainda esses valores, Inglehart (1990) aponta a teoria do pós-materialismo, 

em que indivíduos com preocupações ambientais tendem a possuir mais valores não-materiais, em 

oposição a indivíduos mais materialistas, que se caracterizam por dar maior valor à suas posses e 

bens materiais para alcançar seus objetivos de vida (Belk, 1984; Richins, 2004). 

Em resumo, tais características podem ser ilustradas, conforme propõem Gilg, Barr e Ford 

(2005) no modelo apresentado na Figura 1. Tal modelo sugere um continuum entre os traços 

opostos, contrapondo, em uma mesma escala, o egoísmo e o altruímo, e o materialismo e o pós-

materialismo. 

 

Figura 1: Conceitualização dos valores sociais e ambientais 

Fonte: Adaptado de Gilg et al. (2005) 

 

Indivíduos materialistas e indivíduos pós-materialistas podem ter diferentes preocupações 

quanto às questões ambientais (Gifford & Nilsson, 2014). Em estudo realizado na Turquia, 

indivíduos materialistas mostraram ter maiores preocupações quanto a questões ambientais locais, 



19 

 

enquanto os pós-materialistas tendem a ser mais interessados em questões ambientais globais 

(Göksen, Adaman & Ünal Zenginobuz, 2002).  

No entanto, um estudo realizado por Chevarria e Gomes (2013) mostrou que os hábitos 

de consumo consciente são provenientes de motivações egoístas e, somente em menor proporção, 

por motivações altruístas. Isso se dá pelo fato de que, apesar dos indivíduos relatarem preocupações 

ambientais e sociais, pensando coletivamente, o consumo de determinados produtos, como os 

alimentos orgânicos, por exemplo, se dá de forma a satisfazer necessidades e desejos pessoais, 

como saúde e bem estar pessoal e familiar. 

Por outro lado, Veiga e Ribeiro (2012) apontam que a redução do consumismo poderia 

levar a uma tendência natural de proteção aos recursos naturais se o materialismo fosse 

desencorajado entre os indivíduos.  

Assim, com base neste contexto, procurou-se responder ao seguinte problema de pesquisa:  

Quais traços de personalidade explicam melhor atitudes ambientalmente responsáveis? 

1.1 OBJETIVOS 

Neste tópico serão descritos o objetivo geral e os objetivos específicos, que nortearam o 

presente trabalho. 

1.1.1 Objetivo Geral 

Para responder tal questão, o objetivo geral do trabalho consistiu em verificar quais traços 

de personalidade, entre altruísmo e materialismo, explicam melhor atitudes ambientalmente 

responsáveis. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

Ainda, foram definidos os seguintes objetivos específicos para este trabalho: 

 Conceituar, por meio da revisão da literatura, os construtos relacionados aos traços de 

personalidade.  
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 Descrever, com base na literatura, o conceito comportamento ambientalmente 

responsável. 

 Mensurar os contrutos apontados pela revisão bibliográfica por meio de escalas 

previamente validadas. 

  Apontar uma modelagem estatística que melhor represente a relação entre os 

construtos. 

1.2 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA  

Ao longo dos últimos anos vêm crescendo a preocupação e os estudos sobre o impacto do 

ser humano, quanto seus níveis de consumo e desperdício, no meio ambiente. A Global Footprint 

Network, uma organização sem fins lucrativos, faz uma série de levantamentos sobre esse impacto, 

considerando os atuais níveis de consumo e o quanto esse comportamento demanda da natureza, 

comparando com mais de 200 países, regiões e territórios (Global Footprint Network, 2012).  

Segundo o último relatório, divulgado em 2012, são necessários 1,5 planeta Terra para 

suprir a atual demanda de recursos naturais e absorver todo o lixo gerado atualmente, para que não 

haja nenhum impacto para as futuras gerações, caso nível de consumo continue aumentando. Isso 

significa que a Terra leva aproximadamente um ano e seis meses para produzir o que a população 

mundial consome ao longo de um ano. Ainda segundo o mesmo estudo, se as atuais taxas de 

crescimento populacional e de consumo continuarem aumentando, por volta de 2030 será 

necessário o equivalente a dois planetas Terra para gerar os recursos naturais necessários para 

atender a população mundial (Global Footprint Network, 2012). 

Considerando ainda o estudo em questão, países como Alemanha e Itália, por exemplo, 

apresentam um déficit em relação a sua bio-capacidade, ou seja, a capacidade de seu território 

produzir o que sua população consome, pelo menos desde 1961. Japão, China, Inglaterra, Itália, 

alguns países do Oriente Médio, como Arábia Saudita, Iraque e Irã, e do norte da África, como 

Líbia e Argélia, são exemplos de países que utilizam 150% a mais do que sua bio-capacidade. 

Países como Alemanha, Espanha, México, Estados Unidos, África do Sul e Egito, por exemplo, 

utilizam entre 50% e 150% a mais do que sua bio-capacidade (Global Footprint Network, 2012). 
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Entretanto, países como Brasil, Argentina, e a maioria do países da América Latina, 

Austrália, Nova Zelândia, Rússia, Suécia, Finlândia, Canadá e alguns países da África, como 

Angola, Congo, Gabão e Camarões, ainda possuem uma reserva de bio-capacidade de 50% a 150% 

superior aos seus níveis de consumo. Observando-se o caso específico do Brasil, nota-se que desde 

1961 há um crescimento relativamente baixo do consumo per capita, quando se comparado com 

outros países, porém sua reserva de bio-capacidade vem diminuindo cada vez mais, devido à 

degradação do meio ambiente e do crescimento populacional (Global Footprint Network, 2012). 

Outro estudo importante sobre os atuais padrões de consumo no planeta é o “State of the 

World 2010 – Transforming cultures: from consumerism to sustainability”, (“Estado do mundo 

2010 – Transformando culturas: do consumismo à sustentabilidade”, em tradução feita pelo autor), 

realizado em 2010, pela organização sem fins lucrativos Worldwatch Institute (Worldwatch 

Institute, 2010).  O estudo mostra que em 2008, foram consumidos 68 milhões de veículos, 85 

milhões de refrigeradores, 297 milhões de computadores e 1,2 bilhão de telefones celulares. Em 

2006, por exemplo, a população mundial gastou por volta de $30.5 trilhões (cotação do dólar de 

2008) em bens e serviços, o que representa um aumento de aproximadamente 28% em relação aos 

valores gastos em 1996, e um aumento de seis vezes mais do que os valores consumidos em 1960. 

Muito desse aumento deve-se ao crescimento da população mundial, que aumentou 

aproximadamente 2,2 vezes em relação a 1960, mas também ao aumento de aproximadamente três 

vezes quanto ao consumo per capita.  

O relatório ainda cita uma série de consequências derivadas desse aumento nos níveis de 

consumo, tais quais, as mudanças climáticas, aumento da poluição do ar, desmatamento das 

florestas (cerca de 7 milhões de hectares por ano), geração de lixo de alta periculosidade 

(aproximadamente 100 milhões de toneladas por ano), aumento de más condições de trabalho em 

busca da alta produtividade a baixos custos, aumento da obesidade e do stress, entre outros 

(Worldwatch Institute, 2010).   

Segundo o mesmo estudo, em 2006, os 65 países onde o consumismo é mais significativo 

foram responsáveis por 78% do consumo global, sendo que possuem apenas 16% da população 

mundial. A população dos Estados Unidos, por exemplo, gastou cerca de $9.7 trilhões em 2006, 

cerca de $32,400 por habitante, sendo responsável, portanto, por 32% do consumo no mundo todo, 

contando apenas com 5% da população mundial. Isso significa que caso todos os habitantes da 
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terra possuíssem o padrão de consumo dos norte-americanos, os recursos naturais do planeta 

sustentariam apenas 1,4 bilhão de pessoas, ou seja, muito menos do que os atuais 7 bilhões de 

habitantes (Worldwatch Institute, 2010).   

Ribemboim (2013) cita também o processo de urbanização acelerada, em conjunto do 

aumento da capacidade consumo, como fator que impacta diretamente o meio ambiente, tanto em 

escala local, quanto em escala global. Esse autor relaciona o processo de urbanização como um 

facilitador do aumento do consumo, pois permite que os indivíduos e as firmas estejam inseridos 

em “economias externas de escala”, ou “economias de aglomeração”, ou seja, “como firmas e 

indivíduos estão mais próximos uns dos outros, torna-se mais fácil o acesso aos mercados e a 

produção e consumo em quantidades maiores podem permitir um custo unitário menor” . 

Kilbourne e Pickett (2008), em estudo realizado nos Estados Unidos, constaram que 

indivíduos com características materialistas tendem a ter menor preocupação ambiental. 

Questionando se o materialismo em contraposição a preocupação ambiental seria uma 

característica das civilizações ocidentais, por culturalmente serem mais voltadas ao consumismo, 

Polonsky, Kilbourne e Vocino (2014) concluíram que tal relação também acontece em civilizações 

asiáticas, em estudo multi-cultural realizado na China, Taiwan, Hong Kong e Cingapura. 

Mesmo que o comportamento ambientalmente responsável venha sendo associado à 

indivíduos com características altruístas, ou seja, aqueles que realizam ações benéficas a um 

determinado grupo ou sociedade sem almejar algo em troca, as empresas podem também 

redirecionar seus esforços de marketing e oferecer produtos com apelos ambientalmente 

responsáveis a indivíduos com características materialistas. Isso porque tais indivíduos buscam 

produtos diferenciados e que tenham um valor diferente dos produtos convencionais (Furchheim, 

Jahn & Zanger, 2013). 

Assim, por mais que algumas corporações tenham evoluído, ainda são necessárias 

algumas mudanças nas estratégias de marketing para a sustentabilidade ambiental das empresas 

(Kotler, 2011). Faz-se necessário, portanto que as empresas mudem suas estratégias de marketing 

periodicamente em resposta às mudanças no cenário competitivo, às novas oportunidades criadas 

internamente e às mudanças tecnológicas (Sarin, Challagalla & Kohli, 2012). 

Embora agir a favor do meio ambiente seja considerado uma ação correta, em muitos 

casos, pode ser sinônimo de uma ação menos rentável, menos agradável, mais demorada ou que 
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exija mais esforços do que ações que sejam prejudiciais ao meio ambiente. É necessário que ações 

favoráveis ao meio ambiente sejam (ou ao menos sejam percebidas) mais convenientes, divertidas, 

econômicas e que exijam menos esforços (Steg, Bolderdijk, Keizer & Perlaviciute, 2014). 

Muitos estudos analisam o comportamento responsável do consumidor, principalmente 

em países desenvolvidos, mas há ainda carência de estudos sobre esse comportamento em 

sociedades de países emergentes (Carrete, Castaño, Felix, Centeno & González, 2012). Por isso a 

relevância do estudo deste tema no contexto brasileiro. 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

No presente trabalho, primeiramente será disposto o referencial teórico, que serviu como 

base para o levantamento do conhecimento existente sobre os temas tratados e para o levantamento 

das hipóteses para o estudo. Neste item serão melhor explicados os conceitos de comportamento 

de consumo, atitudes, os traços de personalidade altruístas e materialistas e o conceito de 

desejabilidade social. 

Em seguida, serão explicados os procedimentos metodológicos que foram seguidos para 

a execução da pesquisa, tais como a proposição do modelo conceitual teórico, a definição da 

amostra e a confecção do instrumendo de coleta de dados, com base na escolha das escalas para 

mensuração dos respectivos construtos. 

Na sequência, serão detalhadas as etapas realizadas para a análise dos dados coletados e a 

discussão dos resultados obtidos. Assim, serão feitas as conclusões do estudo em questão e as 

recomendações para estudos futuros. 

Por fim, estão dispostas as referências tomadas como base, assim como os anexos e 

apêndices que complementam as informações dispostas neste trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O presente capítulo tem como objetivos discorrer, por meio de levantamento bibliográfico, 

sobre os principais construtos que suportarão o modelo teórico proposto. 

Primeiramente será abordado o tópico comportamento de consumo, com uma perspectiva 

histórica dos principais estudos sobre o tema, com posterior descrição sobre o comportamento de 

consumo ambientalmente responsável. Na sequência, serão abordados os traços de personalidade 

que serão investigados neste estudo como preditores do comportamendo de consumo 

ambientalmente responsável: o altruísmo e o materialismo. 

Por fim, será detalhado o construto de desejabilidade social, conceito de fundamental 

importância para garantir que pesquisas voltadas ao estudo do comportamento não sejam 

negativamente afetadas por conta de eventuais respostas que o indivíduo da amostra considere 

como “socialmente aceitáveis”.  

2.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

O estudo sobre o comportamento do consumidor teve seu início na área da Psicologia, 

derivando, posteriormente, uma nova linha de estudo denominada Psicologia Social, tendo como 

ponto de partida estudos relacionados à comunicação, persuasão, memória, processamento de 

informações e tomada de decisão (Jacoby, Johar & Morrin, 1998). 

A década de 60 teve como pontos marcantes os estudos sobre os efeitos das propagandas 

nos consumidores (Lavidge & Steiner, 2000). Em 1966, Francesco Nicósia elaborou um modelo 

com base no processo decisório do indivíduo, sendo que este pode ser dividido em quatro campos 

de atividade: exposição ao novo produto, investigação e avaliação das relações instrumentais, ato 

da compra e feedback (Nicosia, 1966 apud Lopes e Silva, 2011). 

Em 1969, Howard e Sheth propuseram um modelo para o processo de comparação entre 

os diferentes produtos ou marcas, considerando variáveis exógenas, como percepção e 

aprendizagem, para se chegar ao processo de compra, que consiste nas seguintes etapas: atenção, 

compreensão da marca, atitude, intenção e compra (Schwarz, 1997 apud Lopes e Silva, 2011). 
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Em 1975, Fishbein e Ajzen publicaram o artigo “Belief, attitude, intention and behavior: 

an introduction to theory and research”, que coloca os construtos de atitude e intenção como 

precedentes do comportamento de compra do consumidor, dando destaque à multidensionalidade 

deste contruto (Fishbein & Ajzen, 1975). 

Já em 1986, Engel, Blackwell e Miniard desenvolveram um modelo mais abrangente de 

comportamento do consumidor, a partir do modelo já existente desenvolvido por Engel, Blackwell 

e Kollat, em 1978.  O modelo compreende quatro partes a existência de estímulos, processamento 

da informação, processo decisório e variáveis ambientais. Assim, o modelo sugere cinco fases no 

processo de decisão: reconhecimento do problema, busca, avaliação de alternativas, compra e 

resultados (Engel, Blackwell & Miniard, 1986). 

Pinto e Lara (2009) discorrem que com a evolução  e desenvolvimento do marketing de 

relacionamento na década de 90, muitos estudos passaram a investigar tópicos como atitudes de 

consumidores, relações pessoais, tendências de comportamento, entre outras relações 

socioculturais.  

Já na primeira década do século XXI, muitos estudos focaram no comportamento online 

do consumidor, envolvendo a área de sistema de informações e o surgimento de novas tecnologias, 

pelas quais o consumidor pode, eventualmente, se comportar de modo distinto ao usual  (Cheung, 

Chan e Limayem, 2005). Nessa década alguns modelos relacionando o comportamento do 

consumidor com a tecnologia foram sugeridos como as variações do Modelo de Aceitação de 

Tecnologia (Venkatesh e Davis, 2000; Venkatesh e Bala, 2008) e o Modelo Unificado de Aceitação 

de Tecnologia (Venkatesh, Morris, Davis e Davis, 2003). 

Lopes e Silva (2011), citam que, mais recentemente, os estudos na área do comportamento 

do consumidor vem focando em outras frentes, tais quais o emprego do humor em anúncios e as 

emoções como fator influenciador em relação a marcas. 
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2.1.1 Comportamento de consumo ambientalmente responsável 

De acordo com Bittencourt (2010, p. 104):  

“o consumo é uma atividade básica da vida humana, 

inalienável de sua própria condição existencial, caracterizando-

se assim pela busca de recursos materiais ou simbólicos que 

favoreçam a manutenção saudável do organismo e da própria 

existência como um todo”.  

 

Entretanto, a vertente consumista ultrapassa essa necessidade natural, tornando-se uma 

experiência de satisfação incontrolável de desejos estimulados pelo próprio sistema de difusão 

publicitária das empresas. Assim, o consumismo pode ser definido como a atividade de se adquirir 

bens materiais indiscriminadamente, por meio de influências externas que conduzem de forma 

compulsiva o indivíduo para a aquisição de determinados produtos, muitas vezes associando tal 

busca com uma sensação de bem-estar (Bittencourt, 2010). 

O consumo excessivo de recursos naturais, por meio do consumismo, é considerado como 

uma das maiores ameaças para o meio ambiente. Isto implica que nova maneiras de se reduzir o 

consumo sejam levadas em consideração (Brown & Cameron, 2000). 

A preocupação com as consequências dos estilos de vida, e mais especificamente com o 

consumismo, formaram a base para o surgimento do “consumo verde”, onde o consumidor passou 

a considerar a variável ambiental nos atos de consumo, como forma de influir sobre as matrizes 

energéticas e tecnológicas do sistema de produção. Passou-se a enfatizar, então, a reciclagem, o 

uso de tecnologias limpas, a redução do desperdício e o surgimento de um mercado verde. Aspectos 

como a redução do consumo, a descartabilidade e obsolescência programada, além da desigualdade 

no acesso aos bens materiais, foram também surgindo e ampliando o conceito de consumo 

ambientalmente responsável (Godecke, Naime, e Figueiredo, 2013).  

Leary, Vann, Mittelstaedt, Murphy e Sherry Jr. (2013) definiram consumo 

ambientalmente sustentável como um comportamento que visa satisfazer as necessidades das atuais 

gerações, beneficiando o meio-ambiente, possibilitando que as futuras gerações também possam 

satisfazer suas necessidades. 
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Tal conceito remete a uma das primeiras definições de desenvolvimento sustentável, 

presente no Relatório Nosso Futuro Comum, documento elaborado pela Organização das Nações 

Unidas publicado em 1987, que o caracteriza como: 

O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da 

geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Significa 

possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível 

satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de 

realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um 

uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e 

os habitats naturais (NOSSO FUTURO COMUM, 1991). 

 

Com o aumento da consciência ambiental, vêm crescendo o número de consumidores que 

buscam produtos que causem menos impactos ambientais, valorizando os que são produzidos por 

empresas ambientalmente responsáveis, e repudiando àqueles produtos que venham a contaminar 

o meio ambiente. Com base nisso, um dos comportamentos que o consumidor opta ao buscar um 

padrão mais sustentável é a aquisição de produtos verdes.  (Dias, 2011). 

Embora a definição não seja plenamente clara, nas visões de pesquisadores acadêmicos, 

empresários e consumidores, entende-se, de modo geral, que um produto verde seja aquele cujos 

design e/ou atributos (e/ou produção e/ou estratégia) utilize recursos reciclados (renováveis / sem 

toxicidade / biodegradáveis) e que diminua o impacto ambiental ou reduza a poluição ao meio 

ambiental no seu ciclo de vida inteiro (Durif, Boivin & Julien, 2010). 

Engel, Blackwell e Miniard (2000) e Straughan e Roberts (1999), concluíram ser 

inquestionável a existência de um grupo de consumidores “verdes”, e que as variáveis 

psicográficas, como os traços de personalidade, são mais apropriadas que as demográficas para 

essa identificação.  

A pesquisa realizada por Ferraz et al. (2013) confirmou o fato de que quanto maior for o 

conhecimento a respeito das questões ambientais, maior a probabilidade de aquisição de produtos 

verdes. O estudo também evidenciou que há forte influência dos fatores preço, qualidade percebida 

e disponibilidade dos produtos, na decisão da compra de produtos verdes. 

A pesquisa de Carrete et al. (2012) revelou que o fator preço pode ser fundamental em 

estratégias de ampliação do comportamento ambientalmente responsável, pois boa parte da 

população, principalmente de países em desenvolvimento como Brasil, México e Índia, ainda é 
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constituída por indivíduos de baixo poder aquisitivo. Para indivíduos com essa característica, o 

preço de determinado produto ou serviço ainda é bastante significativo em uma ocasião de compra, 

por exemplo.  

Por outro lado, empresas também podem oferecer produtos verdes com preços mais altos 

a consumidores das classes média e alta de economias emergentes, focando em seus benefícios 

específicos, como a ausência de produtos tóxicos, por exemplo. As empresas devem concentrar 

seus esforços de posicionamento de marca nos efeitos positivos desses produtos e criar segmentos 

de produtos verdes que atinjam indivíduos dispostos a pagar mais por esse tipo de produto 

(Laroche, Bergeron & Barbaro-Forleo, 2001). 

Assim, dado que os consumidores costumam associar produtos verdes como sendo mais 

caros que os demais, é de fundamental importância investigar se preços mais baixos estimulariam 

de fato um aumento da intenção de compra desses produtos (Carrete et al., 2012). 

Ainda analisando o consumo verde, o estudo de Figueiró, Batistella Junior, Silvia, 

Saldanha e Slongo (2012) mostrou que os atributos principais no consumo de alimentos orgânicos 

está o fato de serem livres de agrotóxicos, saudáveis e terem procedência diferenciada quanto aos 

produtos convencionais. O fator ambiental aparece apenas como consequência da aquisição de 

alimentos orgânicos (e não como motivação para a compra) – apontam como consequências mais 

importantes a preservação ambiental, saúde, disposição para viver, desenvolvimento local, 

felicidade e prazer em comer. 

Ao mesmo tempo, em estudo realizado por Braga Junior, Silva, Lopes e Gaspar (2013) 

com indivíduos residentes na zona sul da cidade de São Paulo, na opinião dos indivíduos 

entrevistados, apenas 40% da sociedade apresenta alguma intenção de compra de produtos verdes 

no varejo e que, ainda assim, muitos tendem a agir de acordo com a “desejabilidade social”, ou 

seja, tais consumidores acabam optando por produtos ou hábitos ambientalmente sustentáveis 

justamente por que a sociedade em que estão inseridos diz, de alguma forma, que esta é a atitude 

correta a se fazer, ou mais esperada, sem, de fato, entender qual a importância dessas atitudes.  
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2.2 TRAÇOS DE PERSONALIDADE  

Um traço de personalidade pode ser definido como qualquer construto intrapsíquico que 

pode ser mensurado de forma válida e confiável e que prevê diferenças individuais em sentimentos, 

pensamentos e comportamentos (Mowen, 2000). 

Alguns traços de personalidade são considerados como elementares, uma vez que podem 

ser originados por herança genética ou na aprendizagem durante a infância (Mowen, 2000). Os oito 

traços elementares, que compõem a base para a estrutura básica da personalidade de um indivíduo 

estão dispostos na Figura 2. 

TRAÇO DEFINIÇÃO 

Abertura à experiência A necessidade de encontrar soluções e ideias originais ao realizar tarefas. 

Consciência A necessidade de ser organizado, ordeiro e eficiente ao realizar as tarefas. 

Introversão/Extroversão A tendência de revelar sentimentos de timidez e acanhamento. 

Amabilidade A necessidade de expressar solidariedade e simpatia com os outros. 

Instabilidade Emocional A tendência de expressar oscilações de humor e de ser temperamental. 

Necessidades físicas A necessidade de manter e melhorar o corpo. 

Necessidades materiais A necessidade de obter e possuir bens materiais. 

Necessidades de excitação O desejo por estímulos e excitação. 

Figura 2: Definições dos oito traços de personalidade elementares 

Fonte: Adaptado de Mowen (2000) 

 

Tais denominações também podem variar de autor para autor, assim como a necessidade 

de obter e possuir bens materiais também vem sido conhecida como materialismo (Mowen, 2000). 

Também considerando o estudo de Veiga e Ribeiro (2012), foi observado que o altruísmo se 

mostrou como preditor de compras ecologicamente corretas, economia de recursos naturais e 

reciclagem. Foi identificado também que apenas o altruísmo se mostrou preditor de comprar 

ecologicamente corretas – nenhum traço de personalidade elementar se mostrou como preditor.  
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2.2.1 Altruísmo e Egoísmo 

O altruísmo, por alguns autores e pesquisadores, é considerado existente na maioria dos 

seres humanos, manifestando-se com maior ou menor intensidade dependendo da situação ou 

circunstância em que o indivíduo se encontra. No entanto, o altruísmo pode também ser 

considerado como parte da personalidade de um indivíduo, possibilitando que algumas pessoas 

sejam descritas como altruístas, quando comparadas às outras, por serem mais generosas e 

prestativas (Rushton, Chrisjohn & Fekken, 1981). 

O conceito de altruísmo muitas vezes confunde-se com os conceitos de comportamento 

de ajuda e doação, no entanto, tratam-se de conceitos distintos. O conceito de ajuda remete ao ato 

de ajudar ou prestar assistência a alguém com um determinado objetivo, podendo implicar em um 

ganho. Já o conceito de doar remete ao ato de fazer uma contribuição, porém envolvendo a 

concessão de coisas materiais, como a uma instituição de caridade, por exemplo (Goldstein, 1983). 

A característica principal do altruísmo é o maior envolvimento e maior auto sacrifício em 

determinada ação do que qualquer possível ganho do que se possa obter. Ou seja, mesmo podendo 

envolver os atos de ajuda e doação, o comportamento altruísta não implica na obtenção de uma 

recompensa ou ganho, evidente ou não-evidente (Chou, 1996; Goldstein, 1983). Ainda, o altruísmo 

compreende um fim em si mesmo, não objetivando o lucro, sempre com o único propósito de fazer 

o bem (Rodrigues, Assmar & Jablonski, 2009). 

Ao contrário, comportamentos motivados pela busca de benefícios para o próprio 

indivíduo, ou seus entes próximos, são considerados como caracteristicamente egoístas. Apesar 

dos indivíduos relatarem preocupações pró-ambientais e sociais, e de apresentarem valores 

caracterizados como auto-transcendentes ou altruístas, sua intenção de consumo de alimentos 

orgânicos, por exemplo, pode estar primeiramente relacionada a objetivos egoístas, como saúde 

pessoal e da família, em preferência a objetivos altruístas, tais como proteção ao meio ambiente 

(Chevarria e Gomes, 2013).  

Outro ponto de vista está relacionado a partir da percepção de que consequências 

negativas a bens de uso coletivo, como o meio ambiente, por exemplo, podem também vir a causar 

impactos negativos para o próprio indivíduo. Logo, comportamentos ambientalmente responsáveis 
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podem se originar de motivações egoístas, benéficas ao próprio indivíduo (Chevarria e Gomes, 

2013). 

2.2.2 Materialismo e Pós-Materialismo 

De modo geral, materialismo pode ser definido como a importância que um consumidor 

dá às suas posses (Belk, 1984), como o interesse do indivíduo em gastar (Rassuli & Hollander, 

1986) ou ainda, como a importância que um indivíduo dá à aquisição de bens materiais para 

alcançar seus objetivos de vida e seus estados desejáveis (Richins, 2004). 

O materialismo pode ser associado diretamente a características como inveja, 

possessividade e falta de generosidade (Belk, 1984) e ainda se caracterizar como um valor de 

consumo (Richins & Dawson, 1992). 

Como característica do materialismo tem-se o fato de a aquisição, muitas vezes, pode ser 

o meio para a busca da felicidade de indivíduos, ou seja, a compra de bens pode levar à felicidade 

e satisfação na vida, mais do que outras vias como relacionamentos interpessoais, experiências ou 

realizações, por exemplo. Outra característica evidente é o ato de possuir bens materiais significar 

sucesso para o indivíduo. Em outras palavras, a quantidade de bens e posses acumuladas reflete o 

seu grau de sucesso, projetando, por meio desses bens, uma autoimagem desejada (Richins & 

Dawson, 1992). Mesmo assim, indivíduos que apresentam alto grau de materialismo, geralmente 

dão mais valor a produtos de maior valor financeiro, do que produtos similares que tenham 

significados públicos relacionados a maior sucesso ou prestígio (Richins, 1994). 

Em geral, não são observadas relações do materialismo com algumas características 

demográficas como gênero, estado civil, escolaridade ou renda, apesar de alguns estudos 

encontrarem certa relação do materialismo de acordo com a idade do indivíduo (Belk, 1985; 

Burroughs & Rindfleisch, 2002; Richins & Dawson, 1992; Watson, 2003). O materialismo 

costuma estar mais presente em crianças até o princípio da adolescência e declina até o final da 

adolescência, influenciado por mudanças na autoestima do sujeito (Chaplin & John, 2007). 

Pessoas que possuem valores e atitudes materialistas sentem felicidade ao adquirir bens, 

assim, elas compram cada vez mais produtos para manter e/ou aumentar esse sentimento de 

felicidade, e por isso são constantemente estimuladas ao consumismo. O consumismo, por usa vez, 
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é uma dos fatores que geram impactos ambientais (Tilikidou & Delistavrou, 2004). Assim, 

consumidores ambientalmente conscientes são aqueles que tendem a comprar menos, consumir 

menos, escolher produtos de menor impacto ambiental, gerar menos lixo, reciclar, entre outros. Em 

outras palavras, esses consumidores não podem ser classificadas como materialistas (Tilikidou & 

Delistavrou, 2004). 

Consumidores que ficam mais satisfeitos e felizes por meio da posse de bens materiais 

tem menor propensão a se engajarem em atividades em favor do meio ambiente, pois atividades 

que beneficiam a sociedade em geral e as futuras gerações não geram nenhum prazer individual a 

eles (McCarty & Shrum, 2001). 

Já a teoria do pós-materialismo de Inglehart (1990) descreve a transformação ocorrida em 

vários países de uma cultura de indivíduos orientados ao materialismo para uma sociedade em que 

os indivíduos busquem metas de vida não-materialistas. a hipótese de socialização assume que os 

valores de alguém refletem, em grande medida as circunstâncias que prevalecem durante o seu 

período de formação.  

Os valores pós-materialistas estão menos concentrados em retornos e recompensas 

financeiras ou monetárias, e estão mais direcionados à metas sociais e desenvolver uma abordagem 

coletiva à solução de problemas. Assim, questões de proteção ao meio ambiente estão relacionadas 

com os valores pós-materialistas (Knusten, 1990). 

Esta teoria toma como base duas hipóteses: a hipótese da socialização e a hipótese da 

escassez. A hipótese de socialização assume que os valores de alguém refletem, em grande medida, 

as informações que o indivíduo recente nos primeiros anos de sua formação. A hipótese de escassez 

assume que as prioridades de alguém refletem suas circunstâncias sócio-econômicas. Levando em 

consideração estas duas hipóteses, indivíduos mais jovens, nascidos em regiões relativamente 

estáveis e desenvolvidas (econômica e socialmente) dão menos importância à segurança econômica 

e física (valores materialistas) do que pessoas nascidas em épocas onde essa estabilidade ainda não 

era percebida. Assim, indivíduos mais jovens dão maior importância a objetivos não-materiais, 

como estima, auto-realização e qualidade de vida (valores pós-materialistas) (Uhlaner, Thurik & 

Hutjes, 2002). 
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2.3 DESEJABILIDADE SOCIAL  

Os estudos sobre a desejabilidade social tiveram seu aprofundamento inicial nos trabalhos 

de Allen L. Edwards, na década de 50, principalmente com suas publicações “The relationship 

between the judged desirability of a trait and the probability that the trait will be endorsed”, em 

1953 e “The social desirability variable in personality assessment and research” de 1957. 

O termo desejabilidade social pode ser definido como a propensão de participantes de 

pesquisas responderem de forma tendenciosa as perguntas solicitadas (Ribas Junior, Moura & 

Hutz, 2004) ou ainda como a intenção do respondente em querer agradar o aplicador da pesquisa, 

por meio de suas respostas (Gouveia et al., 2009). 

Edwards (1957) observou que, em pesquisas sobre personalidade, por exemplo, os 

indivíduos não conseguiam se retratar de maneira mais completa e verdadeira, pois havia uma 

influência, consciente ou inconsciente, da sociedade na sua expressão de comportamento (Edwards, 

1957). 

Em outras palavras, os respondentes tendem a responder às perguntas conforme 

consideram mais aceitável, ou socialmente correto, mesmo que a resposta não corresponda às suas 

atitudes ou opiniões (Braga Junior et al., 2013; King & Bruner, 2000). 

Em pesquisas psicológicas, de personalidade ou de auto relato, as regras sociais e 

culturais, ou ainda, os padrões tidos como politicamente corretos, acabam influenciando nas 

respostas dos indivíduos. Assim, o indivíduo pode tender a sempre dar respostas positivas (sempre 

dizer sim) ou, dependendo da formulação da pergunta, sempre respostas negativas (sempre dizer 

não) (Gouveia et al., 2009). 

O viés causado pela influência da desejabilidade social é considerado um dos mais 

impactantes e comuns em pesquisas psicológicas e sociais, comprometendo seus resultados e 

validade. Assim, é esperado que pesquisas em Marketing, especialmente as relacionadas com o 

comportamento do consumidor, se atentem ao viés da desejabilidade social. (King & Bruner, 

2000).  

Ainda assim, a desejabilidade social pode ser dar de forma mais subjetiva, variando 

conforme o estado de humor e a autopercepção do indivíduos, ou pelo autoengano, quando o 
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respondente não tem consciência que sua resposta está sendo tendenciosa. Nesse caso, a influência 

da desejabilidade social é involuntária (Ribas Junior, Moura & Hutz., 2004). 

A variável de desejabilidade social pode comprometer a confiabilidade de pesquisas de 

comportamento, sendo, assim, importante seu estudo mais aprofundado (Ribas Junior et al., 2004). 

King e Bruner (2000) recomendam a utilização de escalas que monitorem o viés da desejabilidade 

social em pesquisas sobre comportamento, a exemplo da Escala de Desejabilidade Social 

desenvolvida por Crowne e Marlowe (1960).  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste capítulo serão relatados os procedimentos metodológicos que foram empregados na 

pesquisa. Primeiramente, será exposto o modelo conceitual teórico, elaborado com base na revisão 

bibliográfica realizada. 

Na sequência serão descritos os procedimentos de coleta de dados, tais como a definição 

da amostra investigada e o instrumento de coleta de dados. Serão explicadas, também, as escalas 

escolhidas para mensurar os construtos deste estudo. 

Por fim, será explicado o procedimento de análise, utilizando a Modelagem de Equações 

Estruturais, e, mais especificamente, a metodologia de Mínimos Quadrados Parciais. 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

O levantamento do referencial teórico permitiu o desenho de modelos a serem 

investigados por meio da Modelagem de Equações Estruturais. Essa etapa do processo refere-se à 

formulação de hipóteses de relações entre as variáveis do modelo estrutural. Dentro de uma 

perspectiva teórica podem existir modelos alternativos (também chamados de modelos 

concorrentes, ou modelos rivais) e o pesquisador deverá modelar teoricamente seu conjunto de 

hipóteses da forma mais coerente e lógica possível, para que suas hipóteses façam sentido no 

processo de construção de conhecimento em um campo do saber (Pilati & Laros, 2007). 

3.1.1 Modelo Conceitual Teórico  

Com base na revisão da literatura realizada, diversos autores defendem que as atitudes 

ambientalmente responsáveis de um indivíduo derivam de suas características altruístas ou pós-

materialistas (Inglehart, 1990; Knusten, 1990; Stern et al., 1995; McCarty & Shrum, 2001; Göksen 

et al., 2002; Tilikidou & Delistavrou, 2004; Kilbourne & Pickett, 2008; Veiga & Ribeiro, 2012; 

Gifford & Nilsson, 2014; Polonsky et al., 2014). Apenas dois estudos demonstram que o egoísmo 

(Chevarria & Gomes, 2013) e o materialismo (Furchheim et al., 2013) podem estar relacionados 

positivamente com atitudes ambientalmente responsáveis. 
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Portanto, com base nesses estudos, formulam-se as seguintes hipóteses: 

H1+: Indivíduos com características mais altruístas tendem a ter uma relação mais positiva 

com atitudes ambientalmente responsáveis.  

H2-: Indivíduos com características materialistas tendem a ter uma relação mais negativa 

com o atitudes ambientalmente responsáveis. 

H3: A desejabilidade social modera a relação entre o altruísmo e as atitudes 

ambientalmente responsáveis. 

H4: A desejabilidade social modera a relação entre o materialismo e as atitudes 

ambientalmente responsáveis. 

Com base nisso, propõe-se o modelo teórico, exposto na Figura 3.  

 

 

 

          Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

Neste tópico serão abordados os procedimentos para a definição da amostra e o 

instrumento utilizado para a coleta dos dados. 

Figura 3: Modelo Conceitual Teórico  
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3.2.1 Amostra 

A amostra foi composta de indivíduos, compradores e consumidores de quaisquer 

produtos, sendo entrevistados estudantes dos cursos de graduação da área Gerenciais de uma 

universidade privada da cidade de São Paulo, em seus campi das Zonas Sul, Norte e Central. Tais 

alunos são maiores de 18 anos, em sua maioria já inseridos no mercado de trabalho e sendo 

responsáveis por suas compras pessoais e/ou de suas famílias.  Com base nisso, a amostra foi por 

conveniência.  

Para o cálculo do tamanho da amostra, utilizou-se a ferramenta G*Power (disponível em 

http://www.gpower.hhu.de/en.html), que leva em consideração o nível de significância (α = 0,05), 

o poder do teste (Power = 1 - βerro prob. II) e o tamanho do efeito (f2).  

Segundo Cohen (1992), o poder do teste é a probabilidade de se rejeitar Ho (hipótese 

nula), quando ela realmente deveria ser rejeitada. Já o tamanho do efeito é uma expectativa a 

respeito a um comportamento de resultado de um teste (Cohen, 1992). 

A Tabela 1 resume como a amostra, para este caso (com duas variáveis preditoras), pode 

variar conforme o poder do teste e o tamanho do efeito, a um nível de significância de 0,05. 

Cohen (1992) e Hair, Hult, Ringle e Sarstedt (2014) consideram suficientes para estudos 

em ciências do comportamento um poder de 0,80 e um tamanho do efeito mediano, de 0,15. Com 

base nisso, como pode-se observar na Tabela 1, o tamanho de amostra ideal para o presente estudo 

deverá ser de, no mínimo, 68 respondentes. 

Mesmo com esse número mínimo sugerido, foram coletados dados de 339 respondentes, 

a fim de analisar as informações obtidas com mais propriedade e exatidão. 

 

 

 

Tabela 1: Variação do tamanho da amostra conforme poder do teste e tamanho do efeito. 

Poder Tamanho do Efeito (f²) Amostra Mínima 

0,95 0,02 776 

http://www.gpower.hhu.de/en.html
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0,95 0,15 107 

0,95 0,35 48 

0,90 0,02 636 

0,90 0,15 88 

0,90 0,35 40 

0,80 0,02 485 

0,80 0,15 68 

0,80 0,35 31 

            Fonte: Elaborado pelo autor 

3.2.2 Instrumento de coleta de dados 

Os dados foram coletados via questionário impresso disponibilizado aos alunos, pois tal 

instrumento possibilita um contato direto com o respondente, além de facilitar o preenchimento do 

instrumento de pesquisa por completo (Malhotra, 2012). 

Foram inseridas no instrumento questões para coletar os dados demográficos dos 

respondentes, as escalas para mensurar os construtos de altruísmo, materialismo e comportamento 

de consumo ambientalmente responsável, além da escala para mensurar a desejabilidade social, 

conforme orientam King e Bruner (2000). O instrumento de coleta de dados aplicado nesta pesquisa 

está disponível no Apêndice A. 

De acordo com Hair, Babin, Money e Samouel (2005), “nenhum questionário deve ser 

administrado antes que o pesquisador avalie a provável exatidão e coerência das respostas”. Assim 

foi realizado um pré-teste, aplicando o questionário em um grupo de cinco respondentes, com 

características semelhantes à amostra a ser estudada. O pré-teste, de acordo com Martins e 

Theóphilo (2009, p. 94), tem como objetivo, por meio dos dados coletados, evidenciar “possíveis 

falhas, inconsistências, complexidade de questões formuladas, ambiguidades, perguntas 

embaraçosas, linguagem inacessível, etc.”, podendo ser realizado mais de uma vez, até que o 

instrumento esteja totalmente ajustado à finalidade da pesquisa. 
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Para este estudo, em específico, o pré-teste foi útil para verificar possíveis violações 

conceituais na tradução das escalas que foram utilizadas para mensurar os construtos (vide item 

3.3). No pré-teste não foram identificados erros ou dificuldades por parte dos pesquisados em 

relação ao instrumento de coleta de dados. 

3.3 ESCALAS PARA MENSURAÇÃO DOS CONSTRUTOS 

3.3.1 Escala de Altruísmo 

Rushton et al. (1981), com base na inconsistência na literatura existente em medir o 

comportamento altruísta nos indivíduos, elaboraram a Escala de Altruísmo Autoinformado – EAA 

(Self-Report Altruism Scale – SRA, em inglês). A escala, validada pelos autores, é originalmente 

composta por 20 itens, sendo que os respondentes devem avaliar com qual frequência realizam 

atividades altruístas, de acordo com as opções “nunca”, “uma vez”, “mais de uma vez”, 

“frequentemente” ou “muito frequentemente”. A escala original, em inglês, pode ser observada no 

Anexo A.  

Com a preocupação em mensurar o altruísmo em pesquisas nacionais, Gouveia et al. 

(2010) decidiram validar a escala de Rushton et al. (1981) para ser utilizada no contexto brasileiro. 

Apesar de não ser uma escala recente, é uma escala ainda bastante utilizada em artigos em todo o 

mundo (Gouveia et al., 2010). 

A escala original foi traduzida para o português por dois psicólogos bilíngues e, assim, foi 

aplicada em estudantes universitários de João Pessoa, na Paraíba. Os resultados foram analisados 

por meio de Análise Fatorial dos Eixos Principais (PAF) e, assim, observou-se que três itens 

precisariam ser eliminados da escala: 1. Já ajudei a empurrar um carro enguiçado (quebrado) de 

um estranho; 8. Já doei sangue; e 12. Já dei carona a um estranho no meu carro (dos meus pais ou 

amigos). Assim, comparando-se com a original, a escala brasileira permaneceu com 17 itens apenas 

(Gouveia et al., 2009). 

A escala reduzida, composta por 17 itens, foi estudada novamente, com um novo grupo 

de estudantes, e então, submetida a uma Análise Fatorial Confirmatória, que confirmou a validade 

do novo instrumento. Foi realizada uma Análise Fatorial Confirmatória com estes itens, saturando-
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os em um fator (α = 0,83; homogeneidade média de 0,28), observando, também, indicadores de 

ajuste que confirmaram esta estrutura (GFI = 0,92; RMSEA = 0,058)  (Gouveia et al., 2010). A 

Escala de Altruísmo Autoinformado, em sua versão brasileira, pode ser observada na Figura 4. 

ALT1 Já ajudei a carregar pertences de um estranho 

ALT2 Já ajudei um conhecido a mudar de casa 

ALT3 Já ajudei um(a) colega de classe, que não conheço muito bem, com um trabalho da faculdade quando meu 

conhecimento era maior do que o dele(a) 

ALT4 Já comprei cartões de Natal de organizações de caridade só por saber que se tratava de uma boa causa 

ALT5 Já dei dinheiro para um estranho necessitado (ou que me pediu) 

ALT6 Já dei dinheiro para uma organização de caridade 

ALT7 Já dei orientações ou direções a um estranho 

ALT8 Já deixei alguém passar na minha frente em uma fila (na fotocopiadora ou no supermercado) 

ALT9 Já deixei um vizinho, que não conheço muito bem, pegar emprestado algo de valor (por exemplo, 

ferramentas, eletrodomésticos) 

ALT10 Já doei bens ou roupas para uma organização de caridade 

ALT11 Já fui solicitado, voluntariamente, para tomar conta de animais de estimação ou crianças do vizinho sem 

receber qualquer pagamento em troca 

ALT12 Já mostrei a um balconista (por exemplo, no supermercado, na lanchonete) seu erro por ter me cobrado 

menos do que eu deveria pagar 

ALT13 Já ofereci ajuda a um deficiente ou idoso desconhecido para atravessar a rua 

ALT14 Já ofereci meu assento no ônibus para um desconhecido que estava de pé 

ALT15 Já segurei um elevador e mantive a porta aberta para que um estranho pudesse entrar 

ALT16 Já trabalhei como voluntário para uma organização de caridade 

ALT17 Já troquei dinheiro para um estranho 

Figura 4: Escala de Altruísmo Autoinformado 

Fonte: Gouveia et al. (2009) 
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3.3.2 Escala de Materialismo 

A escala elaborada por Richins e Dawson (1992) visa mensurar o materialismo com base 

em três critérios: definição de sucesso, aquisição como ação central e busca pela felicidade. 

Composta originalmente por 18 itens, Richins (2004) propôs a redução da escala original em duas 

versões: uma com 15 itens, cinco para cada dimensão, que permite mensurar as variações das três 

dimensões do materialismo e outra com nove itens, para mensurar o materialismo de modo geral 

(vide Anexo B). Como este trabalho não visa avaliar o materialismo de acordo com suas três 

dimensões, será utilizada a escala composta por nove itens. 

Com base na escala proposta por Richins (2004), Ponchio, Aranha & Todd (2007) 

traduziram e validaram a escala de composta por nove itens para ser utilizada no contexto brasileiro 

(α = 0,74), como pode ser observado na Figura 5.  

MAT1 Comprar coisas me dá muito prazer. 

MAT2 Eu admiro pessoas que possuem casas, carros e roupas caras. 

MAT3 Eu ficaria muito mais feliz se pudesse comprar mais coisas.  

MAT4 Eu gosto de gastar dinheiro com coisas caras. 

MAT5 Eu gosto de muito luxo em minha vida. 

MAT6 Eu gosto de possuir coisas que impressionam as pessoas. 

MAT7 Gastar muito dinheiro está entre as coisas mais importantes da vida. 

MAT8 Me incomoda quando não posso comprar tudo que quero. 

MAT9 Minha vida seria melhor se eu tivesse muitas coisas que eu não tenho. 

Figura 5: Escala de materialismo 

Fonte: Ponchio et al., 2007 

3.3.3 Escala de Atitudes Ambientalmente Responsáveis 

A escala de atitudes ambientalmente responsáveis foi construída e validada por Garcia, 

Silva, da Silva Pereira e Pinheiro (2011) e inicialmente era composta por 35 assertivas, com base 

na revisão da literatura efetuada pelos autores. Após realização de Análise Confirmatória, a escala 

limitou-se a um número de 20 assertivas, como pode ser observado na Figura 6. 
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AMB1 Apesar de estar preocupado com as questões ambientais, não entro em polêmicas com amigos e outros 

membros da família para convencê-los a adquirir produtos não prejudiciais ao meio ambiente. 

AMB2 Conheço as empresas responsáveis com o meio ambiente e procuro adquirir produtos dessas empresas. 

AMB3 Em minhas últimas compras, me esforcei conscientemente para adquirir produtos que poluem menos. 

AMB4 Em minhas últimas compras, selecionei sempre os produtos que contribuem menos com a poluição. 

AMB5 Eu mudei de produtos por razões ecológicas. 

AMB6 Eu normalmente faço um esforço consciente para limitar o uso de produtos que são confeccionados ou 

usam recursos escassos. 

AMB7 Eu procuro conhecer a composição das matérias primas utilizadas na produção dos produtos que compro 

e seleciono aqueles que produzem impacto menor no meio ambiente. 

AMB8 Eu sempre tento usar aparelhos elétricos (lavadora de louça, lavadora de roupa e secadora) antes das 10 

horas da manhã e depois das 22 horas. 

AMB9 Geralmente compro o produto que mais me agrada, independentemente do impacto que provoque no 

meio ambiente. 

AMB10 Minhas ações isoladas como consumidor não terão qualquer efeito sobre os problemas da poluição e dos 

recursos naturais. 

AMB11 Minhas últimas compras não levaram em consideração o impacto que os produtos produzirão no meio 

ambiente e em outros consumidores. 

AMB12 Na última compra que realizei de aparelhos eletrodomésticos, o fator de economia de energia foi decisivo 

para a escolha. 

AMB13 Nas minhas últimas compras, não levei em consideração os impactos que os produtos produziam no meio 

ambiente. 

AMB14 Nas últimas compras que realizei, a possibilidade de reciclar o produto foi um fator importante na decisão 

da compra. 

AMB15 O homem existe para dominar a natureza. 

AMB16 Para diminuir nossa dependência do petróleo estrangeiro, eu uso meu carro o menos possível. 

AMB17 Plantas e animais existem principalmente para serem utilizados pelas pessoas. 

AMB18 Podemos alterar o meio ambiente para atender nossas necessidades. 

AMB19 Procuro obter informações sobre os impactos ambientais causados na produção, utilização e descarte de 

um produto antes de adquiri-lo. 

AMB20 Sempre separo meu lixo doméstico e encaminho para um centro de reciclagem. 

Figura 6: Escala de Atitudes Ambientalmente Responsáveis 

Fonte: Garcia et al., 2011Escala de Desejabilidade Social 
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A Escala de Desejabilidade Social de Marlowe-Crowne – EDSMC é uma das escalas mais 

utilizadas para mensurar a desejabilidade social na atualidade (Beretvas, Meyers & Leite, 2002). 

Trata-se de uma escala composta por 33 afirmações, em que o indivíduo deve optar se são 

verdadeiras ou falsas, conforme sua percepção (Crowne & Marlowe, 1960), conforme exposto no 

Anexo C. 

Gouveia, Guerra, Sousa, Santos e Costa (2009) adaptaram a escala de Marlowe-Crowne 

para que fosse aplicada em um contexto brasileiro. A escala foi traduzida para o português e 

validada em estudo, como se observa na Figura 7. 

DES1 Ao votar, sei informações a respeito de todos os candidatos. 

DES2 É difícil fazer meu trabalho se não sou encorajado(a).* 

DES3 Entraria em um cinema sem pagar, se soubesse que não seria visto.* 

DES4 Estou sempre disposto(a) a admitir quando cometo um erro. 

DES5 Fico irritado(a) com pessoas que me pedem favores.* 

DES6 Gosto de fazer fofoca.* 

DES7 Já desisti de fazer algo porque não confiava na minha habilidade. 

DES8 Já duvidei sobre minha habilidade para ter sucesso na vida.* 

DES9 Já fingi estar doente para fugir de alguma responsabilidade. 

DES10 Já insisti em ter as coisas feitas do meu modo.* 

DES11 Já senti inveja da boa sorte de outras pessoas.* 

DES12 Já senti vontade de me rebelar contra pessoas com autoridade.* 

DES13 Já senti vontade de quebrar coisas.* 

DES14 Já tirei vantagem de alguém. 

DES15 Meus modos à mesa são os mesmos em casa ou em um restaurante. 

DES16 Não acho difícil lidar com pessoas chatas. 

DES17 Não me aborreço com pessoas que têm ideias diferentes das minhas. 

DES18 Nunca antipatizei com alguém intensamente. 

DES19 Nunca deixaria alguém ser punido pelos meus erros. 
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DES20 Nunca disse algo que magoasse alguém de propósito. 

DES21 Nunca me chateei quando alguém me pediu para retribuir um favor. 

DES22 Nunca senti que fui punido(a) sem motivo. 

DES23 Nunca viajaria sem checar a segurança do meu carro. 

DES24 Quando alguém tem má sorte, apenas recebeu o que mereceu. 

DES25 Quando não sei algo, não me importo em admitir. 

DES26 Raramente senti vontade de repreender alguém. 

DES27 Sempre saio do meu caminho para ajudar alguém com problemas. 

DES28 Sinto-me chateado(a) quando falo algo e não me compreendem. 

DES29 Sou sempre cuidadoso(a) com meu jeito de vestir. 

DES30 Sou sempre educado(a), mesmo com pessoas desagradáveis. 

DES31 Sou sempre um(a) bom(boa) ouvinte. 

DES32 Tento acertar as contas, em lugar de perdoar e esquecer.* 

Figura 7: Adaptação Brasileira da Escala de Desejabilidade Social de Marlowe-Crowne 

Fonte: Gouveia et al., 2009 

Nota: *Itens reversos 

3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

Os dados foram analisados utilizando a Modelagem de Equações Estruturais (MEE), ou 

em inglês, Structural Equation Modeling (SEM). Segundo Malhotra, Lopes e Veiga (2014), 

“Modelagem de Equações Estruturais (MEE) é um procedimento para estimar uma série de 

relações de dependência entre um conjunto de conceitos ou construtos representadas por múltiplas 

variáveis medidas e incorporadas a um modelo integrado”. Ainda seguindo a definição de MEE, 

Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham (2009), explicam que tal ferramenta “examina a estrutura 

de inter-relações expressas em uma série de equações” que “(…) descrevem todas as relações entre 

os construtos (as variáveis dependentes e independentes) envolvidos na análise”.  

Hair, Gabriel e Patel (2014) apontaram que a Modelagem de Equações Estruturais é cada 

vez mais utilizada como método na ciências sociais aplicadas, principalmente na área de marketing, 

onde existe a necessidade de se analisar vários construtos e relações complexas, e faz-se importante 
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pois “facilita a descoberta e confirmação de relações entre múltiplas variáveis”. Ainda, tal modelo 

permite que se analisem as relações entre os diversos construtos, de modo a reduzir o erro no 

modelo proposto (Hair, Hult, Ringle & Sarsted, 2014). 

Em situações em que os dados não aderem a uma distribuição normal multivariada ou em 

casos de modelos mais complexos, com muitos construtos e variáveis observadas, Hair, Sarstedt, 

Ringle e Mena (2012) recomendam a utilização de modelagens de equações estruturais baseada em 

variância (VB-SEM) ou em modelos de estimação de ajuste de mínimos quadrados parciais 

(Partial Least Square – PLS).  

Optou-se, assim, pelo uso do software SmartPLS, que segundo Ringle, Silva e Bido 

(2014), vem sendo cada vez mais usado para estudos na área de marketing, comprovando a 

“robusteza e aplicabilidade do modelo nas pesquisas da área”. 

Para entender melhor as etapas para análise do modelo é necessário fazer a distinção entre 

dois termos: modelo de mensuração e modelo estrutural. O modelo de mensuração é o conjunto de 

assertivas (indicadores) utilizados para mensurar um determinado construto. Já o modelo estrutural 

é o conjunto de construtos e suas possíveis relações, conforme proposto ou apontado na literatura, 

à exemplo das Figuras 3, 4 e 5 (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014). 

Hair, Black, Babin, Anderson e Tatham (2009) informam que um aspecto a ser analisado 

é se os modelos de mensuração de cada construto são formativos ou reflexivos. No modelo 

reflexivo, assume-se um grupo de indicadores que melhor pode refletir um determinado construto 

– neste caso, pode-se incluir ou retirar indicadores para melhor mensurar um construto. Num 

modelo formativo, apenas a totalidade dos indicadores propostos (sem nenhuma possível alteração) 

pode mensurar um determinado construto – ou seja, na ausência de um deles, o construto não pode 

ser mensurado. 

Desta forma, de acordo com base no referencial teórico estudado, os construtos 

“altruísmo”, “materialismo” e “Atitudes Ambientalmente Responsáveis” devem ser considerados 

como reflexivos. 

Para averiguar a confiabiliadde e validade dos modelos de mensuração reflexivos, e para 

avaliar o modelo estrutural, como é o caso deste estudo, deve-se realizar as análises descritas na 

Figura 8. 
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Análise dos Modelos de Mensuração 

Consistência interna 

(confiabilidade 

composta) 

A confiabilidade composta deve ser maior do que 0,70 (em pesquisa exploratória, 0,60-

0,70 é considerado aceitável). Considerar o alfa de Cronbach como uma medida 

conservadora de consistência interna. 

Indicador de 

confiabilidade 

As cargas externas do indicador devem ser maior do que 0,70. Indicadores com cargas 

externas entre 0,40 e 0,70 devem ser considerado para remoção somente se a eliminação 

conduz a um aumento em termos de confiabilidade. 

Validade convergente 

(variância média 

extraída): 

A AVE (Average Variance Extracted) deve ser maior do que 0,50. 

Validade 

discriminante 

As cargas externas de um indicador sobre uma construto devem ser maiores que todas as 

suas cargas cruzadas com outros construtos. A raiz quadrada da AVE de cada construto 

deve ser maior do que sua maior correlação. 

Modelo Estrutural 

Coeficientes de 

determinação (R²): 

O método PLS-SEM visa maximizar os valores de R² das variáveis latentes endógenas no 

modelo. Enquanto a interpretação exata do valor R² depende no modelo específico e do 

escopo da pesquisa, de um modo geral, os valores de R² de 0,75, 0,50, ou 0,25 para os 

construtos endógenos podem ser descritos como substanciais, moderados e fracos, 

respectivamente. 

Tamanho e 

significância dos 

coeficientes de 

caminho 

Os valores críticos para um teste bilateral são 1,65 (nível de significância = 10%), 1,96 

(nível de significância = 5%) e 2,57 (nível de significância = 1%). Em aplicações, deve-

se considerar coeficientes de caminho com um 5% ou menor probabilidade de erro. 

Figura 8: Análise dos Modelos de Mensuração e do Modelo Estrutural 

Fonte: Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014 

3.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Como melhor disposto nos itens 3.2.1 e 4.1, a amostra por conveniência se mostrou 

bastante homogênea, caracterizando-se, em sua maioria, por jovens, graduandos, de classes B e C, 

solteiros, já atuantes no mercado de trabalho. Por um lado, tal homogeneidade facilita a análise, 

podendo-se entender este grupo com detalhes, porém, não é possível inferir que tais resultados 

possam se repetir em grupos distintos deste. Resultados diferentes podem ser obtidos em grupos 

com características diversas das apresentadas nesta amostra. 

Outro ponto a observar se refere ao instrumento de pesquisa, já que apesar de se mostrar 

eficiente por ser impresso (maior controle no retorno das resposta e no comportamento dos 

respondentes) e confiável (conforme pré-teste realizado, onde não foram apontados erros ou 
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dúvidas de interpretação), mostrou-se um pouco extenso. O tempo de resposta foi em torno de 20 

minutos, porém, alguns respondentes chegaram a levar 30 minutos ou mais para responder. A 

demora em responder o questionário pode impactar na redução da atenção do respondente nas 

últimas questões. Assim, foram criadas quatro versões do instrumento de pesquisa, com o intuito 

de randomizar as assertivas e, então, minimizar o viés possivelmente gerado pela extensão do 

questionário. 
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo serão abordados os procedimentos de análise realizados para interpretação 

dos dados coletados e verificação da validade do modelo proposto. Serão detalhados o perfil dos 

respondentes, a Análise Fatorial Exploratória para uma análise preliminar do banco de dados, e a 

Modelagem de Equações Estruturais, realizada por meio do software SmartPLS 2.0M3. Para a 

análise do modelo propriamente dita, primeiramente deve se avaliar os modelos de mensuração, 

por meio das validades convergentes e discriminantes, e, após esses ajustes, avaliar o modelo de 

caminhos (Henseler, Ringle & Sinkovics, 2009). 

4.1 PREPARAÇÃO PRÉVIA DOS DADOS E PERFIL DOS RESPONDENTES 

Em campo, foram distribuídos 350 questionários, sendo que 11 não foram devolvidos ou 

estavam incorretamente preenchidos. Assim, foram considerados para a análise a quantidade de 

339 questionários, considerados como válidos. O perfil dos respondentes foi analisado por meio da 

estatística descritiva realizada no software SPSS 18.  

Para identificar as classes sociais que melhor caracterizam os respondentes, foi utilizado 

o Critério Brasil (ABEP, 2014). De acordo com a análise a maior parte dos respondentes se 

encontra nas classes B2 e C1. Ainda há indivíduos pertencentes às classes A2, B1, C2 e D. De 

acordo com a ABEP (2014), os indivíduos pertencentes à classe A possuem renda média mensal 

familiar de R$11.037,00, à classe B1 de R$6.006,00, à B2 de R$3.118,00, à C1 de R$1.865,00, à 

C2 de R$1.277,00 e às classes D e E de R$895,00, conforme demonstrado na Figura 8. 
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Conforme descrito na Tabela 2, da amostra, a maioria dos respondentes são mulheres, 

representando 68,8% da porcentagem válida e 31,2% são homens. Do total de respondentes, 18 

não informaram seu sexo. 

Tabela 2: Frequência e porcentagem do gênero entre os respondentes 

 

    Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A maioria da amostra também se caracteriza por ser jovem, com idade  aproximadamente 

entre 18 e 30 anos. As maiores incidências são nas idades de 18 (11,1%), 19 (10,8%), 20 (7,5%) e 

21 anos (10,8%). A menor idade constatada foi de 17 anos (2 respondentes) e a máxima foi de 52 

anos (1 respondente), conforme pode ser observado na Tabela 3 e na Figura 9. 

Frequência Porcentagem (%) Porcentagem Válida (%)

Mulher 221 65,2 68,8

Homem 100 29,5 31,2

Total 321 94,7 100,0

Não Informados 18 5,3

339 100,0

 

Válidos

Total

Figura 9: Classe Social dos Respondentes 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 3: Estatística descritiva da idade dos respondentes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

respondentes 

Outra predominância da amostra é o fato de 71,2% dos respondentes ter se declarado 

solteiro, quando perguntado sobre o estado civil. Ainda, 17,1% declarou-se como casado, 6,5% 

como estando em uma união estável, 2,9% divorciado e 1,8% separado, como pode se observar na 

Tabela 4. 

Válidos 332

Não 

Informados

7

24,89

23,00

6,690

17

52

N

Média

Mediana

Desvio Padrão

Mínimo

Máximo

Figura 10: Dispersão gráfica das idades dos respondentes 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 4: Estatística descritiva do estado civil dos respondentes 

 

   Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao se perguntar se o respondente possuía filhos, 82,5% afirmaram não possuir filhos, 

enquanto 17,5% afirmaram possuir. Ainda, sete respondentes não responderam à pergunta, como 

pode se observar na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Estatística descritiva sobre a posse de filhos dos respondentes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Dos que afirmaram ter filhos, 38 respondentes afirmaram possuir apenas um filho, 

enquanto 15 responderam ter 2 filhos, 2 responderam ter 3 filhos e 4 responderam ter 4 filhos, 

como pode se observar na Tabela 6. 

 

Frequência Porcentagem (%) Porcentagem Válida (%)

Porcentagem 

Acumulada (%)

Casado 58 17,1 17,4 17,4

Divorciado 10 2,9 3,0 20,4

Separado 6 1,8 1,8 22,2

Solteiro 237 69,9 71,2 93,4

União estável 22 6,5 6,6 100,0

Total 333 98,2 100,0

Não Informado 0 6 1,8

339 100,0

 

Válidos

Total

Frequência Porcentagem (%) Porcentagem Válida (%)

Possui filhos 58 17,1 17,5

Não possui filhos 274 80,8 82,5

Total 332 97,9 100,0

Não Informado 0 7 2,1

339 100,0

 

Válidos

Total
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Tabela 6: Estatística descritiva da quantidade de filhos dos respondentes 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Também perguntou-se se o indivíduo estava atualmente empregado, exercendo função 

remunerada. 81,2% responderam estar atualmente empregados e 18,8% declararam-se 

desempregados, como disposto na Tabela 7.  

Tabela 7: Estatística descritiva sobre o exercício de atividade remunerada dos respondentes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Trata-se portanto, de uma amostra jovem, solteira, em sua maioria mulheres e que está 

ativa no mercado de trabalho. 

Por fim, algumas perguntas foram feitas para melhor entender os hábitos de consumo dos 

indivíduos. Pensando na compra de produtos rotineiros, tais como alimentos, bebidas e produtos 

de limpeza, 21,98% afirmaram serem responsáveis por todas as compras de suas casas, 32,82% 

afirmaram serem responsáveis por pelo menos metade das compras de suas casas e 45,20% 

afirmaram serem responsáveis por menos da metade das compras de suas casas. 

Frequência Porcentagem (%) Porcentagem Válida (%)

Porcentagem 

Acumulada (%)

1 38 11,2 64,4 64,4

2 15 4,4 25,4 89,8

3 2 ,6 3,4 93,2

4 4 1,2 6,8 100,0

Total 59 17,4 100,0

Não Informado 0 280 82,6

339 100,0

 

Válidos

Total

Frequência Porcentagem (%) Porcentagem Válida (%)

Sim, atualmente estou 

exercendo função 

remunerada

272 80,2 81,2

Não, estou 

desempregado(a).

63 18,6 18,8

Total 335 98,8 100,0

Não Informado 4 1,2

339 100,0

 

Válidos

Total
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Pensando apenas nos produtos de uso pessoal, tais como desodorantes, shampoos, roupas, 

relógios e calçados, 64,95% dos respondentes afirmaram que decidem somente as marcas dos 

produtos comprados para eles próprios, 24,39% afirmaram decidir as marcas dos produtos 

comprados tanto para eles próprio quando para outros membros da família e 10,67% afirmaram 

não decidir as marcas dos produtos comprados para eles próprios ou para outros membros da 

família. 

Ainda, 31,86% afirmaram serem responsáveis por pelo menos metade da conta de luz de 

suas casas, 24,19% pela conta de água, 17,40% pela conta de gás, 44,25% pelas contas de telefone 

ou internet e 30,68% afirmaram ser responsáveis por menos da metade ou por nenhuma destas 

contas. 

4.2 ANÁLISES PRELIMINARES DO BANCO DE DADOS 

Ainda utilizando o software SPSS, foi realizada uma Análise Fatorial Exploratória para 

melhor avaliar a consistência dos dados coletados e das variáveis utilizadas. 

Primeiramente foi realizado o teste KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) para medir a 

adequacidade da amostra.  Para Hair, Black, Babin, Anderson e Tatham (2009) os valores 

aceitáveis do índice KMO devem estar entre 0,5 e 1,0, considerando inaceitável valores abaixo de 

0,5. Cerny e Kaiser (1977) indicam que, para a adequação de ajuste de um modelo de análise 

fatorial o valor de KMO deve ser maior que 0,8. Para este estudo, o índice KMO obtido foi de 

0,831.  

Também foi realizado o teste de esfericidade de Bartlett, que testa a hipótese nula de que 

a matriz de correlação original é uma matriz de identidade. Um teste significativo (p menor que 

0,05) mostra que a matriz de correlações não é uma matriz de identidade, e que, portanto, há 

algumas relações entre as variáveis que se espera incluir na análise. O teste de Bartlett foi 

significativo [X2 (253) = 2273,905, p < 0,001], portanto, a realização da análise fatorial é 

apropriada. Os resultados obtidos para as duas medidas, Teste KMO e Teste de esfericidade de 

Bartlett, indicam que a análise fatorial é adequada, como desmonstrado na Tabela 8. 
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Tabela 8: Teste KMO e Teste de Barlett 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Assim, foi realizado o processo de extração de fatores. O software SPSS indicou 23 fatores 

possíveis. Analisando-se as somas extraídas das cargas ao quadrado e a rotação das somas das 

cargas ao quadrado, observa-se que os fatores 1, 2 e 3 explicam 47,101% da variância total, como 

pode se observar na Tabela 9. 

 

Tabela 9: Variância Total Explicada 

Fonte: Elaborado pelo autor 

,831

Qui Quadrado Aprox. 2273,905

Graus de Liberdade 253

Significância ,000

Teste KMO e Teste de Bartlett

Adequacidade da Amostra ( Teste Kaiser-Meyer-Olkin) 

Teste de 

esfericidade de 

Bartlett

Total

% da 

Variância

Acumulado 

% Total % da Variância Acumulado % Total

% da 

Variância Acumulado %

1 4,679 20,344 20,344 4,679 20,344 20,344 4,090 17,784 17,784

2 3,891 16,917 37,262 3,891 16,917 37,262 4,029 17,516 35,300

3 2,263 9,839 47,101 2,263 9,839 47,101 2,714 11,801 47,101

4 1,131 4,919 52,020

5 1,102 4,791 56,811

6 ,944 4,105 60,917

7 ,859 3,737 64,653

8 ,818 3,557 68,210

9 ,758 3,297 71,507

10 ,711 3,092 74,598

11 ,692 3,008 77,606

12 ,672 2,923 80,529

13 ,587 2,552 83,081

14 ,526 2,285 85,366

15 ,502 2,183 87,550

16 ,473 2,058 89,607

17 ,423 1,840 91,448

18 ,396 1,720 93,168

19 ,374 1,628 94,796

20 ,361 1,571 96,367

21 ,319 1,385 97,752

22 ,273 1,187 98,939

23 ,244 1,061 100,000

Método de Extração: Análise de Fatotes Principais

Variância Total Explicada

Fatores Autovalores iniciais Somas Extraídas das Cargas ao Quadrado Rotação das Somas das Cargas ao Quadrado



55 

 

Analisando-se a matriz dos fatores rotacionada, observa-se que se mantiveram apenas as 

variáveis que melhor representam cada fator, permanecendo aquelas com carga superior a 0,40, de 

acordo com critério descrito por Levin e Fox (2004).  

Nesta fase foram eliminadas as variáveis ALT1, ALT2, ALT3, ALT9, ALT10, ALT11, 

ALT12, ALT13, ALT16 e ALT17, do construto Altruísmo; a variável MAT7, do construto 

Materialismo; e as variáveis AMB1, AMB8, AMB9, AMB10, AMB11, AMB12, AMB13, 

AMB15, AMB16, AMB17, AMB18 e AMB20, do construto Atitudes Ambientalmente 

Responsáveis. Tal procedimento pode ser visto nas Tabelas 10 e 11. 
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Tabela 10: Matriz dos Fatores Rotacionada 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

1 2 3

ALT4 ,154 -,013 ,568

ALT5 ,058 -,005 ,666

ALT6 ,159 ,002 ,600

ALT7 -,040 -,022 ,632

ALT8 ,172 -,048 ,585

ALT14 ,121 -,114 ,570

ALT15 -,033 ,002 ,592

AMB2 ,730 ,070 ,111

AMB3 ,774 ,013 ,168

AMB4 ,698 -,034 ,169

AMB5 ,731 -,087 ,133

AMB6 ,689 -,020 ,194

AMB7 ,637 -,010 ,072

AMB14 ,608 -,034 -,094

AMB19 ,749 -,034 ,000

MAT1 -,055 ,615 ,085

MAT2 -,033 ,670 ,022

MAT3 -,105 ,759 -,015

MAT4 ,012 ,800 -,029

MAT5 ,061 ,762 -,094

MAT6 ,069 ,656 -,096

MAT8 -,043 ,674 -,056

MAT9 -,034 ,699 -,063

Matriz dos Fatores Rotacionada

 
Fatores

Método de Extração: Fatores Principais.

Método de Rotação: Varimax com 

Normalização de Kaiser.
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Tabela 11: Matriz de Transformação dos Fatores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Assim, tendo-se separado os fatores e eliminado algumas variáveis, verificou-se a 

confiabilidade de cada escala, para garantir que as variáveis propostas realmente messam o mesmo 

construto e sejam altamente intercorrelacionadas. Como medida do coeficiente de confiabilidade 

utilizou-se o Alfa de Cronbach, que de acordo com Hair et al. (2009) deve ser superior a 0,70.  

Observa-se, portanto, nas Tabelas 12, 13 e 14 que o Alfa de Cronbach para a escala que 

mede o construto do altruísmo é de 0,707, para a escala que mede o materialismo é de 0,859 e para 

a que mede as atitudes ambientalmente responsáveis é de 0,858. 

Tabela 12: Alfa de Cronbach - Altruísmo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

1 2 3

1 ,788 -,446 ,424

2 ,447 ,889 ,103

3 -,422 ,108 ,900

Matriz de Transformação dos Fatores

Fatores

Método de Extração: Análise de Fatores Principais

Método de Rotação: Varimax com normalização de 

Kaiser

Alfa de 

Cronbach

N de 

Items

,707 7

 

Média da 

escala se 

o item for 

retirado

Variânica 

da escala 

se o item 

for retirado

Correlação 

Item-Total 

Corrigida

Alfa de 

Cronbach 

se o item 

for retirado

ALT4 18,85 13,728 ,411 ,675

ALT5 17,88 13,556 ,474 ,659

ALT6 18,41 13,203 ,439 ,668

ALT7 17,10 14,649 ,413 ,676

ALT8 17,63 14,431 ,396 ,679

ALT14 17,11 13,947 ,409 ,676

ALT15 17,17 13,603 ,384 ,683

Confiabilidade

Estatísticas Item-Total
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Tabela 13: Alfa de Cronbach - Materialismo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 14: Alfa de Cronbach – Atitudes Ambientalmente Responsáveis 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Alfa de 

Cronbach

N de 

Items

,859 8

 

Média da 

escala se 

o item for 

retirado

Variânica 

da escala 

se o item 

for retirado

Correlação 

Item-Total 

Corrigida

Alfa de 

Cronbach 

se o item 

for retirado

MAT1 19,03 33,174 ,522 ,851

MAT2 20,17 32,516 ,559 ,847

MAT3 19,26 30,204 ,683 ,832

MAT4 20,25 30,755 ,696 ,831

MAT5 20,34 32,027 ,658 ,836

MAT6 20,35 33,293 ,543 ,848

MAT8 19,38 32,077 ,574 ,845

MAT9 19,69 31,488 ,593 ,843

Confiabilidade

Estatísticas Item-Total

Alfa de 

Cronbach

N de 

Items

,858 8

 

Média da 

escala se 

o item for 

retirado

Variânica 

da escala 

se o item 

for retirado

Correlação 

Item-Total 

Corrigida

Alfa de 

Cronbach se 

o item for 

retirado

AMB2 19,87 24,701 ,618 ,839

AMB3 19,87 23,825 ,694 ,829

AMB4 19,93 24,407 ,615 ,839

AMB5 19,85 24,157 ,637 ,836

AMB6 19,72 24,773 ,610 ,839

AMB7 19,96 25,008 ,539 ,848

AMB14 20,08 25,913 ,473 ,855

AMB19 19,90 24,363 ,626 ,837

Confiabilidade

Estatísticas Item-Total
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Em seguida, verificou-se a ausência de colinearidade entre as variáveis independentes do 

modelo, no caso os construtos “altruísmo” e “materialismo”.  A ausência de multicolinearidade foi 

verificada por meio da análise do índice de inflação da variância (VIF). Observou-se, portanto, que 

os valores deste índice para cada variável forem bem inferiores a 10 (valor máximo sugerido por 

Hair et al. (2009)), verificando-se a ausência de multicolinearidade, como pode ser observado na 

Tabela 15. 

Tabela 15: Índice de Inflação da Variância (VIF) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Já para testar a normalidade da distribuição foi aplicado o Teste de Kolmogorov-Smirnov 

(Teste K-S), uma vez que a amostra possui mais do que 30 observações. Tal teste compara os 

escores da amostra a uma distribuição normal modelo de mesma média e variância. Se o teste não 

for significativo (p>0,05) os dados da amostra podem ser normais, e caso for significativo (p<0,05), 

Coeficientes 

padronizados

B

Erro 

Padrão Beta Tolerância VIF

(Constant 150,736 37,273 4,044 ,000

ALT4 -1,299 5,868 -,014 -,221 ,825 ,750 1,334

ALT5 -,123 6,291 -,001 -,020 ,984 ,717 1,395

ALT6 -2,873 5,575 -,033 -,515 ,607 ,745 1,342

ALT7 -5,217 7,146 -,045 -,730 ,466 ,784 1,275

ALT8 -7,170 6,700 -,066 -1,070 ,285 ,777 1,287

ALT14 16,529 6,196 ,167 2,667 ,008 ,760 1,315

ALT15 ,747 5,355 ,009 ,140 ,889 ,784 1,275

MAT1 -11,163 5,973 -,124 -1,869 ,063 ,675 1,481

MAT2 -11,555 6,051 -,132 -1,910 ,057 ,625 1,600

MAT3 -10,317 6,130 -,129 -1,683 ,093 ,508 1,968

MAT4 -6,575 7,162 -,077 -,918 ,359 ,424 2,357

MAT5 17,788 7,643 ,187 2,327 ,021 ,460 2,173

MAT6 -5,481 6,672 -,058 -,822 ,412 ,594 1,682

MAT8 29,595 6,120 ,347 4,836 ,000 ,575 1,738

MAT9 -,621 5,941 -,008 -,104 ,917 ,557 1,797

1

Coeficientes

Modelo Coeficientes não-

padronizados

t Sig.

Estatística Colinear
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a distribuição da amostra em questão é significativamente diferente de uma distribuição normal 

(Field, 2009). 

Para todas as variáveis dependentes, a significância foi próxima a zero (como pode-se 

observar na Tabela 16), ou seja, sendo menor que 5% pode-se afirmar que a distribuição não possui 

normalidade multivariada, reforçou-se a escolha, portanto, da técnica de Modelagem de Equações 

Estruturais por meio do método de estimação de Mínimos Quadrados Parciais (Partial Least 

Square – PLS). 

Tabela 16: Teste de Kolmogorov-Smirnov 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

4.3 VALIDADE CONVERGENTE 

A partir deste ponto, serão relatados os procedimentos e as análises para o ajuste do 

modelo. Para essas análises, utilizou-se o software SmartPLS 2.0M3.  

Primeiramente, com o propósito de avaliar os modelos de mensuração, analisa-se as 

validades convergentes, obtidas pelas observações das Variâncias Médias Extraídas (Average 

Variance Extracted - AVE).  

Segundo Ringle et al. (2014), “a AVE é a porção dos dados (nas respectivas variáveis) 

que é explicada por cada um dos construtos ou variáveis latentes, respectivos aos seus conjuntos 

de variáveis ou quanto, em média, as variáveis se correlacionam positivamente com os seus 

respcetivos construtos ou variávies latentes”. Utilizando-se o critério de Fornell e Larcker, os 

valores das AVE’s devem ser maiores que 0,50 (Ringle et al., 2014). 

AMB2 AMB3 AMB4 AMB5 AMB6 AMB7 AMB14 AMB19

336 337 337 330 334 338 336 336

Média 2,86 2,87 2,82 2,89 3,02 2,78 2,66 2,85

Desvio Padrão ,962 ,999 1,011 1,008 ,949 1,003 ,965 ,996

Absoluta ,241 ,215 ,208 ,207 ,220 ,201 ,225 ,202

Positiva ,184 ,164 ,169 ,169 ,187 ,175 ,177 ,170

Negativa -,241 -,215 -,208 -,207 -,220 -,201 -,225 -,202

4,420 3,956 3,816 3,756 4,021 3,688 4,124 3,707

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000Significância Assintótica 

(2-caudas)

Teste de Kolmogorov-Smirnov

 

N

Parâmetro 

Normal

Diferenças 

Extremas

Kolmogorov-Smirnov Z
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Além das AVEs, também foram analisados outros índices de ajustamento, como os valores 

da consistência interna (alfa de Cronbach) e Confiabilidade Composta (p – rho de Dillon-

Goldstein). Os dois valores são analisados para avaliar se a amostra está livre de vieses, ou, se as 

respostas são confiáveis em seu conjunto. São considerados adequados valores acima de 0,60 para 

o alfa de Cronbach e acima de 0,70 para confiabilidade composta (Ringle et al., 2014). 

Para os modelos de mensuração em questão, todas as AVEs ficaram acima de 0,50, os 

Alfas de Cronbach acima de 0,60, a confiabilidade composta acima de 0,70 e a redundância menor 

do que 0,50, como pode-se observar na Tabela 17. Para se obter o valor mínimo de 0,50 para AVEs 

foi necessário retirar mais algumas variáveis: ALT7 e ALT15 do construtto Altruísmo, e MAT6 

do construto Materialismo. 

Tabela 17: Variâncias Médias Extraídas (AVE) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

4.4 VALIDADE DISCRIMINANTE 

A análise da validade discriminante pode ser definida como o grau em que dois conceitos 

similares são realmente distintos. Ou seja, o teste  de validade discriminante verifica a correlação 

entre as medidas, identificando se a escala múltipla se correlaciona com medidas semelhantes, 

porém distintas (Hair et al., 2009).  

Uma das maneiras de se analisar a validade discriminante é utilizando o critério de Fornell 

e Larcker (1981), onde, de acordo com Ringle et al., 2014, “compara-se as raízes quadradas dos 

valores das AVEs de cada construto com as correlações (de Pearson) entre os construtos”. Os 

autores ainda recomendam que as raízes quadradas das AVEs devem ser maiores qua as correlações 

entre os dos construtos. Tal condição foi perfeitamente alcançada, como observa-se na Tabela 18. 

Construtos AVE
Confiabilidade 

Composta
R2

Alfa de 

Cronbach
Redundância

Altruismo 0,517417 0,780838 0,650752

Atitudes Ambientalmente 

Responsáveis
0,594447 0,885553 0,106248 0,855615 0,034135

Materialismo 0,594978 0,871562 0,840464
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Tabela 18: Validade Discriminante 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

4.5 ANÁLISE DOS CAMINHOS 

Com a garantia das validades convergentes e discriminantes, iniciou-se o processo de 

análise do modelo estrutural, com a análise dos caminhos.  

 

 

Em uma primeira análise, considerando-se somente os construtos altruísmo e 

materialismo, observa-se que o primeiro apresenta carga positiva e alta, e o segundo apresenta 

Construto AVE raiz da AVE Altruismo

Atitudes 

Ambientalmente 

Responsáveis

Materialismo

Altruismo 0,517 0,719 0,719

Atitudes Ambientalmente 

Responsáveis
0,594 0,771 0,271 0,771

Materialismo 0,595 0,771 -0,080 -0,082 0,771

Figura 11: Modelo Estrutural Inicial 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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carga negativa, porém baixa. Ainda, o R² das Atitudes Ambientalmente Responsáveis apresentou-

se baixo (0,077, entre 2% e 13%) (Cohen, 1992). 

Optou-se, portanto, por verificar a significância dos relacionamentos, por meio da técnica 

do bootstrapping, já com a inclusão da desejabilidade social como variável moderadora da relação 

materialismo-atitudes ambientalmente responsáveis.  

De acordo com Hair et al. (2009), a técnica do bootstrapping é uma forma de 

reamostragem cujos dados originais são repetidamente amostrados com substituição para 

estimação do modelo. Essa técnica leva em consideração o teste t (Student), que “avalia a 

significância estatística da diferença entre duas médias de amostras independentes ou, em outras 

palavras, o valor de t representa a diferença de grupos em termo de erro padrão” (da Silva e Lopes, 

2014).   Considera-se como valores críticos para este teste (200 iterações): 1,65 = p<10%; 1,96 = 

p<5% e 2,53 = p<1% (Hair et al., 2009). 

 

 

Por fim, para avaliar o indicador de ajuste geral do modelo, Tenenhuaus, Vinzi, Chatelin 

e Lauro (2005) propuseram um índice de adequação do modelo (GoF – Goodness of Fit), que é a 

média geométrica (raiz quadrada do produto de dois indicadores) entre o R² médio (adequação do 

Figura 12: Modelo Estrutural Final 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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modelo estrutural) e a média ponderada das AVE (adequação do modelo de mensuração). Para 

ciências sociais aplicadas, considera-se o valor de 0,26 como adequado (Wetzels, Odekerken-

Schröder & Oppen 2009). Assim, realizando esse cálculo obteve-se o valor de 0,25, conforme 

demonstrado na Tabela 19, valor este bem próximo ao recomendado. 

Tabela 19: GoF – Goodness of Fit 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

4.6 TESTE DAS HIPÓTESES 

Analisando o primeiro modelo, observa-se que apenas a relação altruísmo-atitudes 

ambientalmente responsáveis mostrou-se significante (p<0,01). Porém, a  relação materialismo-

atitudes ambientalmente responsáveis mostrou-se não significante. 

Assim, confirma-se a hipótese H1+: “Indivíduos com características mais altruístas 

tendem a ter uma relação mais positiva com atitudes ambientalmente responsáveis”. 

Tabela 20: Análise dos Caminhos – Modelo Inicial 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao incluir a variável desejabilidade social como moderadora, a relação materialismo-

atitudes ambientalmente responsáveis passa a ser significante (p<0,01), confirmando também a 

hipótese H2-: “Indivíduos com características materialistas tendem a ter uma relação mais negativa 

com o atitudes ambientalmente responsáveis”. 

Construto AVE Itens da escala AVE ponderada

Altruismo 0,517 5 0,129

Atitudes Ambientalmente Responsáveis 0,594 8 0,238

Materialismo 0,595 7 0,208

20 0,575

AVE médio 0,575

R2 médio 0,106

GOF (raiz(AVE_média x R2)) 0,25

Caminho
Carga 

original

Reamostragem 

Bootstrap
Erro padrão Teste t Sig

Altruismo -> Atitudes Ambientalmente Responsáveis 0,268 0,283 0,048 5,618 p<0,01

Materialismo -> Atitudes Ambientalmente Responsáveis -0,057 -0,113 0,043 1,337 n.s.
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Ainda, a moderação da desejabilidade social na relação altruísmo-atitudes 

ambientalmente responsáveis não mostrou-se significante, porém, mostra-se significante quando 

modera a relação materialismo-atitudes ambientalmente responsáveis. Isso implica na rejeição da 

hipótese H3: “A desejabilidade social modera a relação entre o altruísmo e as atitudes 

ambientalmente responsáveis” e na confirmação da hipótese H4: “A desejabilidade social modera 

a relação entre o materialismo e as atitudes ambientalmente responsáveis”. 

Tabela 21: Análise dos Caminhos – Modelo Final 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Carga original
Reamostragem 

Bootstrap

Erro 

padrão
Teste t Sig

Altruismo -> Consciência Ambiental 0,267 0,275 0,046 5,808 p<0,01

Materialismo -> Consciência Ambiental -0,217 -0,177 0,099 2,196 p<0,01

Materialismo * Desejabilidade Social -> Consciência Ambiental 0,243 0,188 0,102 2,385 p<0,01

Altruísmo * Desejabilidade Social -> Consciência Ambiental 0,020 0,054 0,226 0,008 p=n.s.

Limite crítico para t(200): 1,65 p<10%; 1,96 p<5%; 2,53 p<1%; n.s.=não significante
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5 CONTRIBUIÇOES PARA A PRÁTICA 

Além da contribuição teórica, o estudo traz contribuições à prática, gerando novas 

informações sobre os indivíduos e seus hábitos de consumo. No início deste trabalho, explanou-se 

sobre os impactos que o consumo gera no meio ambiente e, portanto, faz-se necessário que 

entidades governamentais e empresariais venham a melhor entender o comportamento de consumo 

desses indivíduos, e suas motivações. 

A redução do consumo por parte dos indivíduos por si só é algo que deve ser estimulado. 

Porém, na contramão dessa iniciativa, muitas empresas ainda tem no aumento de vendas de seus 

produtos o caminho para a geração de lucro. Ainda, o aumento de suas vendas muitas vezes está 

atrelada a ações de marketing (principalmente de comunicação) para estimular o mercado ao 

consumo, à falta de preocupação com a qualidade ou durabilidade dos produtos (descartabilidade).  

Convém, então, encontrar um caminho onde as empresas continuem a obter lucro pela 

venda de seus produtos, satisfazendo aos interesses do consumidor e, ao mesmo tempo, 

considerando reduzir os impactos ambientais gerados nas etapas finais do ciclo de vida dos 

produtos. 

Por parte das empresas, produtos mais sustentáveis podem ser comercializados e ainda 

continuar a satisfazer a necessidade dos consumidores, sem impactos em outras variáveis 

importantes como qualidade e preço do produto. Nota-se ainda, corroborando com os resultados 

deste estudo, que alguns indívduos têm atitudes ambientalmente responsáveis e que procuram 

maneiras de colocá-las em prática. A aquisição de produtos mais sustentáveis pode ser uma maneira 

pela qual essas atitudes podem se manifestar e, a partir de mais essa necessidade, tais produtos se 

tornem diferenciados aos que não ambientalmente corretos. 

Com o foco nos traços de personalidade do seu público alvo, ou até mesmo do mercado 

consumidor em geral, as empresas podem direcionar suas forças de posicionamento e comunicação 

para atrair e incentivar tais indíviduos a consumir produtos que sejam mais sustentáveis e menos 

agressivos ao meio ambiente. 

Portanto, o maior conhecimento sobre o mercado consumidor permite que as empresas 

adaptem ou criem novos produtos, ou ainda novos negócios, para que os lucros sejam mantidos ou 

aumentados e, ao mesmo tempo, os impactos ambientais sejam reduzidos ou mitigados. 
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Ainda, tal trabalho pode ser útil para as instituições ligadas ao governo e ao Terceiro Setor, 

em atividades tem interesse público que envolvam proteção ao meio ambiente, como economia de 

água ou energia, ou reciclagem de lixo, por exemplo.  

Conhecendo melhor as características da população, inclusive os seus traços de 

personalidade mais presentes, é possível elaborar campanhas de comunicação e publicidade mais 

eficazes, que estimulem de fato os indíviduos a mudarem suas atitudes ou, até mesmo, 

conscientizá-los de forma definitiva quanto aos problemas ambientais.  
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6 CONCLUSÕES  

O presente trabalho teve como propósito contribuir com o arcabouço teórico tanto em 

disciplinas relacionadas ao Comportamento do Consumidor quanto ao estudo da Sustentabilidade 

e respectivas vertentes relacionadas ao consumo sustentável ou ao consumo ambientalmente 

responsável. Especificamente, o estudo  analisou as características e atitudes dos indivíduos frente 

às questões ambientais. 

Conclui-se que as características altruístas e materialistas dos indivíduos explicam, em 

partes, as suas atitudes e como estas podem estar sustentadas por preocupações ou motivações 

ambientais. Constatou-se que o altruísmo está direta e positivamente relacionado com atitudes 

ambientalmente responsáveis, enquanto o materialismo está direta, porém, negativamente 

relacionado com atitudes ambientalmente responsáveis. 

Assim, os resultados desta pesquisa corroboram principalmente com os estudos realizados 

por Stern, Dietz e Guagnano (1995), Gilg, Barr e Ford (2005) e Veiga e Ribeiro (2012), que indicam 

que o altruísmo tem uma relação positiva com atitudes, preocupações ou comportamentos ligados 

ao meio ambiente ou à sustentabilidade,  mas seguem divergentes quanto ao proposto pelos estudos 

de Göksen, Adaman & Ünal Zenginobuz (2002), Chevarria e Gomes (2013) e Gifford & Nilsson 

(2014) que indicam que indivíduos materialistas podem, de alguma forma se correlacionar 

positivamente com ações ou atitudes favoráveis ao meio ambiente e à sustentabilidade.   

Ainda, por tratar-se de um estudo comportamental, identificou-se a influência do viés da 

desejabilidade social nas manifestações de respostas dos indivíduos. Entende-se que, em alguns 

casos, o indivíduo manifeste sua opinião considerando o que outros indivíduos da sociedade 

possam considerar como opiniões corretas e, assim, deixa de manifestar sua opinião ou suas 

atitudes de forma verdadeira.   

A relação diretamente negativa do materialismo com as atitudes ambientalmente 

responsáveis, só foi identificada quando o construto da desejabilidade social moderou a relação, 

assim, infere-se que indivíduos mais materialistas estavam sob efeito do viés da desejabilidade 

social. 

Como indicação para estudos posteriores, sugere-se investigar outros traços de 

personalidade para, assim, mapear possíveis perfis de consumidores mais ou menos propensos a 
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adotar atitudes ambientalmente responsáveis. Traços de personalidade como autoeficácia, abertura 

à experiência, amabilidade, consciência, necessidade de recursos materiais, necessidade de 

recursos corporais e instabilidade emocional podem ser analisados em conjunto com o altruísmo e 

materialismo para identificar outras possíveis relações entre tais traços entre si e desses com as 

atitudes ambientalmnete responsáveis. 

Ainda sugere-se investigar indivíduos com características sócio-demográficas distintas, 

ou seja, indivíduos de outras classes sociais, com outros níveis de escolaridade ou outras idades, 

por exemplo, para identificar o quanto tais variáveis podem influenciar as relações encontradas 

neste estudo. 
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ANEXO A – ESCALA ORIGINAL DE ALTRUÍSMO AUTOINFORMADO  

1. I have helped push a stranger’s car out of the snow. 

2. I have given directions to a stranger. 

3. I have made change for a stranger. 

4. I have given money to a charity. 

5. I have given money to a stranger who needed it (or asked me for it). 

6. I have donated goods or clothes to a charity. 

7. I have done volunteer work for a charity. 

8. I have donated blood. 

9. I have helped carry a stranger’s belongings (books, parcels, etc.). 

10. I have delayed an elevator and held the door open for a stranger. 

11. I have allowed someone to go ahead of me in a lineup (at Xerox machine, in the supermarket). 

12. I have given a stranger a lift in my car. 

13. I have pointed out a clerk’s error (in a bank, at the supermarket) in undercharching me for an item. 

14. I have let a neighbour whom I didn’t know too well borrow an item of some value to me (e.g., a dish, tools, 

etc.). 

15. I have bought “charity” Christmas cards deliberately because I knew it was a good cause. 

16. I have helped a classmate who I did not know that well with a homework assignment when my knowledge was 

greater than his or hers. 

17. I have before being asked, voluntarily looked after a neighbour’s pets or children without being paid for it. 

18. I have offered to help a handicapped or elderly stranger across a street. 

19. I have offered my seat on a bus or train to a stranger who was standing. 

20. I have helped an aquaintance to move households. 

Fonte: Rushton et al., 1981 
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ANEXO B – MATERIAL VALUES SCALE 

1. I admire people who own expensive homes, cars, and clothes (15, 9, 6, 3) 

2. Some of the most important achievements in life include acquiring material possessions (15) 

3. I don’t place much emphasis on the amount of material objects people own as a sign of success.* (15) 

4. The things I own say a lot about how well I’m doing in life. (15, 9, 6) 

5. I like to own things that impress people. (15, 9) 

6. I don’t pay much attention to the material objects other people own.*  

7. I usually buy only the things I need.* 

8. I try to keep my life simple, as far as possessions are concerned.* (15, 9) 

9. The things I own aren’t all that important to me.* (15) 

10. I enjoy spending money on things that aren’t practical. 

11. Buying things gives me a lot of pleasure. (15, 9, 6) 

12. I like a lot of luxury in my life. (15, 9, 6, 3) 

13. I put less emphasis on material things than most people I know.* (15) 

14. I have all the things I really need to enjoy life.* (15) 

15. My life would be better if I owned certain things I don’t have.(15, 9, 6) 

16. I wouldn’t be any happier if I owned nicer things.* (15) 

17. I’d be happier if I could afford to buy more things. (15, 9, 6, 3) 

18. It sometimes bothers me quite a bit that I can’t afford to buy all the things I’d like. (15, 9) 

NOTE: *Denotes items that are reverse scored. 

Numbers in parentheses after each item indicate the alternative scale versions to which the item belongs. 

Fonte: Richins, 2004 
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ANEXO C – ESCALA DE DESEJABILIDADE SOCIAL DE MARLOWE-CROWNE 

1. Before voting I thoroughly investigate the qualifications of all the candidates. 

2. I never hesitate to go out of my way to help someone in trouble. 

3. It is sometimes hard for me to go on with my work if I am not encouraged. 

4. I have never intensely disliked anyone. 

5. On occasion I have had doubts about my ability to succeed in life. 

6. I sometimes feel resentful when I don't get my way. 

7. I am always careful about my manner of dress. 

8. My table manners at home are as good as when I eat out in a restaurant. 

9. If I could get into a movie without paying and be sure I was not seen I would probably do it. 

10. On a few occasions, I have given up doing something because I thought too little of my ability. 

11. I like to gossip at times. 

12. There have been times when I felt like rebelling against people in authority even though I knew they were right. 

13. No matter who I'm talking to, I'm always a good listener. 

14. I can remember "playing sick" to get out of something. 

15. There have been occasions when I took advantage of someone. 

16. I'm always willing to admit it when I make a mistake. 

17. I always try to practice what I preach. 

18. I don't find it particularly difficult to get along with loud mouthed, obnoxious people. 

19. I sometimes try to get even rather than forgive and forget. 

20. When I don't know something I don't at all mind admitting it. 

21. I am always courteous, even to people who are disagreeable. 

22. At times I have really insisted ori having things my own way. 

23. There have been occasions when I felt like smashing things. 

24. I would never think of letting someone else be punished for my wrongdoings. 

25. I never resent being asked to return a favor. 
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26. I have never been irked when people expressed ideas very different from my own. 

27. I never make a long trip without checking the safety of my car. 

28. There have been times when I was quite jealous of the good fortune of others. 

29. I have almost never felt the urge to tell someone off. 

30. I am sometimes irritated by people who ask favors of me. 

31. I have never felt that I was punished without cause. 

32. I sometimes think when people have a mistortune they only got what they deserved. 

33. I have never deliberately said something that hurt someone's feelings. 

Fonte: Crowne & Marlowe, 1960 

 

 

 

 

 



83 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA APLICADO 
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