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“A MENOS QUE alguém como VOCÊ se importe com os outros e com o meio ambiente, 

nada vai mudar... jamais!! 



RESUMO 

 

A Preocupação Ambiental influencia na compra declarada de produtos verdes no varejo? Com 

o objetivo de avaliar se o consumidor está reconhecendo e efetivamente declarando que 

compra produtos verdes no varejo o presente estudo buscou avaliar a influência da 

preocupação ambiental no comportamento de compra do indivíduo para produtos verdes no 

varejo. Para atingir o objetivo proposto foi realizado um survey pela internet junto a uma 

amostra de 483 indivíduos que responderam sobre sua percepção como indivíduo e como ele 

observa as pessoas na sociedade. Esta investigação é reforçada por Cardigo (2008) que 

ressaltou a importância da consciência ambiental, voluntarismo e a adoção de um modo de 

vida simples para um maior envolvimento com produtos verdes. Neste sentido, Malheiros, 

Farhangmehr, Soares (2010) investigaram a lacuna percebida entre as atitudes, intenções e o 

comportamento no que tange ao consumo ético. Moretti, Silva e Braga Jr. (2010) trabalharam 

com a consciência ambiental relacionada a compra verde, recompensa a empresas 

socioambientalmente corretas e compra ecologicamente correta. A escala aplicada revelou-se 

eficaz para testar a preocupação ambiental e a recompensa socioambiental responsável das 

empresas pelo consumidor, no entanto, não conseguiram demonstrar se o consumidor reflete 

esta preocupação em seu comportamento compra. Os resultados da presente pesquisa 

conseguiram demonstrar que o modelo de Bagozzi (1981) também se comprova no 

comportamento de compra para produtos verdes, pois, demonstrou que a atitude tem relação 

indireta com o comportamento de compra e não interfere na decisão do consumidor, isto é, o 

comportamento tem uma relação significante com a intenção de compra. Nesta mesma linha, 

foi gerado outro modelo baseado na observação que os respondentes fazem da sociedade a sua 

volta e, assim, avaliar a desejabilidade social (necessidade de aprovação social do indivíduo). 

Neste outro modelo, foi observado que a situação se repete quando os respondentes 

apresentaram suas respostas sobre como ele observa a sociedade a sua volta, contudo, estas 

respostas formaram um modelo mais ajustado a realidade e foi possível demonstrar que a 

preocupação ambiental não tem influência direta no comportamento de compra para produtos 

verdes no varejo. Pode-se afirmar que, o consumidor que compra no supermercado varejista, 

leva mais em consideração a sua rotina de compra e a sua experiência passada. 

Palavras chave: Consumo verde; Preocupação Ambiental; Varejo; Produtos Verdes; 

Sustentabilidade  



 

ABSTRACT 

 

Does environmental concern affect the retail buying of green products? Current research 

evaluates the influence of environmental concern in the individual´s retail buying behavior of 

green products to assess whether the consumer acknowledges and actually declares the 

buying of green product. An Internet survey was undertaken with a sample of 483 clients who 

revealed their perceptions as individuals and the manner they observed people in their 

communities. Current survey has been foregrounded on Cardigo (2008) who enhanced the 

importance of environmental awareness, voluntarism and the adoption of the simple life 

based on green products. Malheiros, Farhangmehr and Soares (2010) actually investigated 

the gap between attitudes, intentions and behavior with regard to ethical consumption.   

Moretti, Silva and Braga Jr. (2010) analyzed environmental awareness related to the buying 

of green products, reward to social and environmental correct enterprises and ecologically 

correct deals. Scales were efficient to test environmental concern and firms´ responsible 

social and environmental transactions by the consumer. The results of this study failed to 

demonstrate that the model Bagozzi (1981) also confirms the buying behavior for green 

products because it showed that the attitude has indirect relation with purchasing behavior 

and not interfere in the decision of the consumer, ie , the behavior has a significant 

relationship with purchase intention. Along these same lines, another model was generated 

based on the observation that respondents make society around them with the purpose of 

assessing whether social desirability. In another model, it was observed that the situation is 

repeated when respondents filed their answers about how he observes the society around 

them, however, these responses formed a more adjusted to reality and it was possible to 

demonstrate that environmental concern has no direct influence the buying behavior for 

green products at retail. It can be argued that consumers who buy at the supermarket retailer, 

takes more into account your routine and your past experience.  

 

Keywords: Green product consumption; Environmental concern; Retail; Green products; 

Sustainability. 
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INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com as questões ambientais vêm crescendo com o passar do tempo, 

fazendo as atividades empresariais procurarem alternativas de redução ou eliminação de 

possíveis impactos ambientais e sociais, tornando a gestão ambiental um investimento e não 

mais um custo (HARRINGTON e KNIGHT; 2001; ASHLEY, 2006). 

Com o deslocamento da discussão da questão ambiental da produção para o consumo 

no varejo, tornou-se viável a concretização do conceito de produtos verdes, que são produtos 

tidos como não prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana tanto em seu conteúdo 

quanto em sua embalagem (OTTMAN, 1994; DASHEFSKY, 1997; JACOBI, 2006; 

PORTILHO, 2010).  

Tal movimento se deve à emergência da preocupação que atingiu as empresas e o 

grande público a respeito do impacto causado pelo atual consumismo das sociedades 

industrializadas. Este fato viabilizou o lançamento de produtos verdes pela adesão das 

empresas a um mote sensível e de grande empatia para os consumidores (ELKINGTON, 

HAILES, MAKOWER, 1990; OLIVEIRA, GOUVÊA, GUALHARDI, 2004; PORTILHO, 

2010).  

Esse processo pode ser visto como uma consequência do desenvolvimento da 

sociedade ocidental à medida que diversos atores se conscientizam do espaço de discussão 

importante, interdisciplinar e de grande importância para a sociedade e os consumidores 

(MCCORMICK, 1992; URDAN, 2001; KARNA, HANSEN, JUSLIN, 2003; MAY, 

LUSTOSA, VINHA, 2003; VOGEL, 2005).  

A partir da Rio92 se inicia um esforço contínuo e crescente de adesão por parte da 

comunidade empresarial (GOMES, MORETTI, 2007; FABRIS, 2008). Embora, possa ser 

visto como uma apropriação ideológica do movimento ecológico, já que era apontado como 

o seu maior causador (MORETTI, 2010), seu esforço em situar o lado econômico do debate 

não poderia ser excluído do problema (SHETH, PARVATIYAR, 1995; LAYRARGUES, 

1998; PRINGLE, THOMPSON, 1999; GREENFIELD, 2004).  

Nos últimos anos, procurando se adaptar a essas tendências muitas empresas 

incorporaram ao seu cotidiano e ao planejamento estratégico, práticas de sustentabilidade por 

meio de gestão ambiental e ações sociais junto às comunidades (BARBIERI, 2004; PORTER, 

KRAMER, 2005; GOMES; MORETTI, 2007). Na maioria das vezes tais práticas são ligadas 

à gestão ambiental (CREYER, ROSS, 1997; MILES, COVIN, 2000; SEYFANG, 

PAAVOLA, 2008). 
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Seguindo esta linha, as empresas varejistas passaram a ter não somente controle sobre 

seus processos, mas, também uma gestão voltada para os aspectos socioambientais com o 

propósito de gerenciar melhor os resíduos gerados por elas e assim, fornecer suporte aos seus 

clientes e fornecedores (PARENTE, 2000; BRAGA JUNIOR, 2007; PUNCHEVA, 2008). 

A preocupação com a gestão voltada para os aspectos socioambientais está fortemente 

ligada aos seus stakeholder conforme apontado por Moysés Filho, Rodrigues e Moretti 

(2009), pois, a reputação da empresa passa a depender do grau de seriedade com que são 

gerenciadas estas ações socioambientais. Na mesma linha, Donha (2002) expõe que o sucesso 

desta iniciativa está vinculado aos princípios básicos de sustentabilidade que devem ser 

conhecidos por todos os stakeholders: 1) a retirada de recursos de natureza não deve ir além 

de sua capacidade de reposição; 2) à natureza, não deve ser adicionado resíduos em 

quantidade acima de sua capacidade de absorção e, 3) para poder contribuir com o meio 

ambiente, é necessário a formação de uma relação harmônica, e não de domínio sobre os 

recursos naturais. 

Transcendendo a tradicional polarização exercida por produtores e consumidores, 

recentemente o varejo, situado em uma posição privilegiada na cadeia de venda de produtos 

ao consumidor final, pode exercer alguns papéis que contribuam para o desenvolvimento  

sustentável (PARENTE, GELMAN, 2006). Nesta posição, está o setor supermercadista, que 

passou a oferecer ao consumidor em lojas médias e grandes uma grande variedade de 

produtos verdes (PARENTE, 2000; BEDANTE, SLONGO, 2004; BRAGA JUNIOR, 2007). 

Observando estas mudanças, já é possível verificar um crescente espaço para produtos 

denominados verdes que simbolizam ao mesmo tempo, o empenho do fabricante e do 

varejista em seguir as recomendações de melhorar as questões sociais e ambientais e a 

necessidade de atender a nova expectativa dos consumidores.  

É importante lembrar que estes produtos, em geral, apresentam maior qualidade e uma 

real preocupação em minimizar o impacto social e ambiental na produção de bens de 

consumo, seja ele durável ou de consumo imediato.  

Baseado no contexto apresentado, estudos voltados para o varejo supermercadista com 

o propósito de verificar se o consumidor percebe as práticas ambientais e sociais tornam-se 

relevantes, pois, é no consumo do produto final que está a possibilidade de avaliar se as 

práticas ambientais e sociais das empresas são reconhecidas, por meio da preocupação do 

consumidor com o meio ambiente que é transformada em intenção de compra e posterior 

declaração de compra.  
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Assim, o problema de pesquisa que orienta o presente trabalho, pode ser expresso pela 

seguinte questão: A Preocupação Ambiental influencia na compra declarada de produtos 

verdes no varejo? 

 

Objetivo Geral 

 

O objetivo geral do presente trabalho é avaliar se o consumidor está reconhecendo e 

efetivamente declarando que compra produtos verdes no varejo. 

 

Objetivos Específicos 

 

Para alcançar o objetivo proposto para o presente trabalho, foram trabalhados os 

seguintes objetivos específicos: 

 Construir e validar uma escala que possibilite analisar a 

existência de uma relação entre a Preocupação com o Meio Ambiente e 

compra declarada de produtos verdes no varejo. 

 Construir e validar uma escala que possibilite analisar a 

existência de uma relação entre a Preocupação com o Meio Ambiente e a 

intenção de compra para produtos verdes no varejo. 

 Avaliar se há relação entre intenção de compra e compra 

declarada para produtos verdes no varejo 

 

Hipóteses 

 

Considerando o objetivo geral da pesquisa e seus objetivos específicos, foram 

definidas as seguintes hipóteses: 

H1. Preocupação Ambiental influencia na intenção de compra de produtos verdes; 

H2. Preocupação Ambiental influencia na compra declarada de produtos verdes; 

H3. Intenção de compra está associada à compra declarada de produtos verdes 

 

As hipóteses aqui apresentadas são justificadas no referencial teórico do trabalho e em 

seguida nos procedimentos metodológicos onde são discutidas e desdobradas quanto as suas 

relações e métodos de análise. 
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Justificativa 

 

Empresas comprometidas socialmente e ambientalmente são reconhecidas pelo 

consumidor final (BARBIERI, 2004). Com as atenções voltadas para as questões ambientais e 

sociais e devido às suas características, o varejo tem uma vocação especial para participar e 

contribuir neste contexto que se formou nos últimos anos (PARENTE E GELMAN, 2006). 

O aumento da globalização, a consolidação do setor, novas formas de parcerias, 

alianças com fornecedores, varejo virtual, mudanças no comportamento do consumidor e 

melhoria no sistema de autosserviço foram tendências que passaram a influenciar o perfil do 

varejo (PARENTE, 2000; LEVY e WEITZ, 2000).  

Esta evolução no setor supermercadista vem sendo demonstrada pelo fato de lojas 

pequenas e médias já oferecerem um grande variedade de produtos verdes e serviços com 

enfoque socioambiental, antes exclusivos das grandes redes e hipermercados (TORJUSEN, 

SANGSTAD, JENSEN e KJAERNES, 2004; CESCHIM e MARCHETTI, 2009; MORETTI, 

SILVA e BRAGA JUNIOR, 2010). 

Este fato é retratado por pesquisas já realizadas em supermercados de médio e grande 

porte, onde é possível observar que o consumidor possui preocupação ambiental e muitas 

vezes intenção de compra, mas não as transformam em compras efetivas, pois esta abordagem 

muitas vezes acaba não sendo realizada nas pesquisas ou fica camuflada pelo comportamento 

politicamente correto do indivíduo (SCHWEPKER e CORNWELL, 1991; KAISER, 

WOLFING e FUHRER, 1999; LAGES e VARGAS NETO, 2002; BEDANTE e SLONGO, 

2004; GARCIA et al, 2008; MORETTI, SILVA e BRAGA JUNIOR, 2010). 

Para solucionar o problema da presente pesquisa e atender ao objetivo proposto, a 

pesquisa avaliou o comportamento do consumidor em duas formas de resposta para as 

assertivas da escala: Como o indivíduo responde sobre a sua atitude e como ele observa a 

atitude das pessoas na sociedade quanto ao comportamento de compra para produtos verdes 

no varejo. 

Para sustentar as hipóteses da pesquisa e consequentemente o problema e o objetivo 

do trabalho, a literatura foi a sustentação dos questionamentos e da formulação da escala. 

Quanto as hipóteses, elas são apresentadas no decorrer do referencial teórico, onde, a 

literatura justifica cada uma delas para, em seguida, serem resgatadas nos procedimentos 

metodológicos da pesquisa. 

Assim, o trabalho está dividido em quatro partes. A primeira parte apresenta uma 

revisão teórica sobre a questão ambiental, varejo, produtos verdes e as variáveis latentes da 
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pesquisa (Intenção, Atitude e Desejabilidade Social) para conectar todos os temas e justificar 

as hipóteses da pesquisa. 

Já a segunda apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para atingir o 

objetivo proposto no trabalho. Em seguida, são apresentados os resultados da pesquisa e os 

resultados do modelo proposto pela relação dos construtos da pesquisa. Por fim, as 

considerações finais e as contribuições que o presente trabalho teve para o setor e para a 

possibilidade de novas pesquisas na área. 
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1. PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL 

 

A preocupação ambiental vem sendo comentada no meio empresarial desde as décadas 

de 60 e 70. No entanto, após a década de 90, ganhou força e fez com que as empresas passem 

a direcionar mais recursos para demonstrar seu envolvimento com as questões ambientais 

inerentes ao negócio  (BARBIERI, 2004). Empresas com perfil de preocupação ambiental 

surgiu com as cobranças do mercado, sociedade e governo que passaram a considera-las como 

as principais causadoras dos problemas ambientais e, por este motivo, devem ser parte das 

soluções (BARBIERI, 2004). 

A evolução da preocupação ambiental no meio empresarial e o surgimento de sistemas 

de gestão ambiental para refletir este conceito nas empresas, são os principais temas a serem 

tratados para melhor compreender como o tema chegou ao varejo, responsável direto pelo 

contato com o consumidor final. 

  

1.1. Evolução da Preocupação Ambiental 

 

Nas décadas de 60 e 70, preservar o meio ambiente era visto como uma atividade de 

elevado custo financeiro. Mesmo assim, os primeiros movimentos que demonstravam 

preocupação com a questão ambiental surgiram neste período como explica Moura (2002) e 

Valle (2006).  

Na década de 60, um grupo de cientistas utilizou um modelo matemático para prevenir 

o crescimento econômico baseado na exploração de recursos naturais esgotáveis, grande parte 

das projeções não foram cumpridas, mas foi dado o início à conscientização ambiental, 

conforme explicado por Lima (1999), Moura (2002) e Valle (2006). 

A década de 70 ficou conhecida como década da regulamentação e do controle 

ambiental segundo Moura (2002). Harrington e Knight (2001) descrevem que a partir da 1ª 

Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente Humano em 1972, os países começaram a 

estruturar seus respectivos órgãos ambientais e estabelecer legislações sobre o tema.  

Nesta década, a crise energética fez surgir dois eventos que marcaram a discussão 

sobre a preservação do meio ambiente, a busca por combustíveis alternativos e o uso racional 

da energia, pois até então a indústria estava seguindo o conceito de poluir e depois despoluir 

(MAIMON, 1994). Foi também neste período que surgiu o conceito de “desenvolvimento 

sustentável” que é a utilização de recursos para atender às necessidades atuais, permitindo 
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uma boa qualidade de vida, sem comprometer a utilização desses mesmos recursos pelas 

gerações futuras, conforme definido por Moura (2002), Valle (2006) e Dias (2007).  

Nos anos 80, de acordo com Valle (2006), as legislações começaram a ser implantadas 

e empresas começaram a se especializar na elaboração de estudos de impactos ambientais. 

Outros fatos que marcaram a época foram Chernobyl, em 1986, e a contaminação do rio Reno 

também em 1986, sendo estes acidentes ambientais citados por diversos autores como 

Barbieri (2007)Valle (2006); Moura (2002); Harrington e Knight (2001).  

Mesmo assim, as questões ambientais nas empresas eram tratadas caso a caso até o 

início da década de 90, pois, a preocupação ambiental ainda era tratada como custosa e sem 

muita importância para o negócio. No entanto, com o surgimento de alguns conceitos como o 

de ecoeficiência que, de acordo com Valle (2006, p. 21), é produzir bens e serviços melhores 

reduzindo continuamente o uso de recursos naturais (água, energia etc) gerando menos 

poluentes, fez a questão ganhar força e se desenvolver no meio empresarial. 

Com o surgimento de conceitos que começaram a orientar o caminho das discussões 

sobre a preocupação ambiental, a década de 90 destacou-se também por ser um período de 

intensos debates, atividades e encontros envolvendo esta questão. A primeira conferência 

internacional sobre meio ambiente, a Rio-92, gerou vários documentos, como por exemplo, a 

Agenda 21, Convênio sobre Diversidade Biológica e Declaração de princípios para a gestão 

sustentável das florestas (HARRINGTON E KNIGHT, 2001; VALLE, 2006; DIAS, 2007; 

BARBIERI, 2007).  

Segundo Harrington e Knight (2001), nesta mesma década, entrou em vigor a ISO 

14000, escrita pelo Comitê Técnico 207 e criado pela Organização Internacional de 

Normatização. De acordo com os autores, a norma define os principais conceitos e elementos 

concernentes à gestão ambiental e vem contribuindo para o fortalecimento do conceito de 

desenvolvimento sustentável que foi consagrado em 1987 com a publicação do Relatório da 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente titulado “Nosso Futuro Comum” e mais conhecido 

como Relatório Brundtland, conforme explicam Barbieri (2007) e Harrington e Knight 

(2001). 

Em 1997, foi firmado o Protocolo de Kyoto no qual os países industrializados se 

comprometem a reduzir em 5,2% (com base nos níveis de emissão de 1990) a emissão de 

gases que contribui para o aquecimento global (VALLE, 2006). 

Uma convergência de agendas na última década do século XX permitiu incluir, tanto 

no debate quanto nas agendas de organismos internacionais, da sociedade civil e da 

comunidade empresarial a questão do desenvolvimento com base no conceito triple botton 
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line. Esse conceito, destinado a atrair a atenção e o apoio da comunidade empresarial 

internacional que, anualmente se reúne no Fórum Econômico Mundial em Davos (Suíça) 

procura equilibrar desenvolvimento social com preservação ambiental e lucro nos negócios 

(Gomes & Moretti, 2007). 

No início do século XXI, as discussões pertinentes a preocupação ambiental 

continuaram ganhando força e, em dezembro de 2000, segundo Dias (2007), a Assembléia 

Geral das Nações Unidas definiu que a Comissão de Desenvolvimento Sustentável – criada 

durante a Rio-92 – seria o órgão organizador da Rio+10 que aconteceu em Johannesburgo, em 

2002, com o objetivo de avaliar a situação do meio ambiente global em função das medidas 

tomadas na Rio-92. 

Na Rio+20, segundo a ONU (2012) em seu relatório “O Futuro que Queremos”, foram 

discutidos dois grandes temas: 1) Como construir uma economia verde para alcançar o 

desenvolvimento sustentável e retirar as pessoas da pobreza, incluindo o apoio aos países em 

desenvolvimento, que os permitirá seguir o caminho verde para o desenvolvimento; e 2) 

Como melhorar a coordenação internacional para o desenvolvimento sustentável. Tento estes 

temas como base, as discussões ficaram subdivididas em emprego, água, energia, desastres, 

cidades, oceanos e alimentos.  

Dentro deste contexto histórico, pode-se notar que, a preocupação ambiental vem 

sendo discutida em prol do desenvolvimento sustentável para fazer as empresas 

ambientalmente corretas ganharem competitividade. Este aspecto tem o mercado e a 

sociedade como apoiadores, reconhecendo e valorizando-as como instituição e 

multiplicadoras do bem estar ambiental e social (GARCIA et. al., 2008; BRAGA JUNIOR, 

SILVA, AQUINO, 2012).  

Neste sentido, o conhecimento das questões ambientais e a preocupação com o meio 

ambiente podem refletir em uma intenção positiva de compra fazendo surgir a seguinte 

hipótese: 

 

H1. Preocupação Ambiental influencia na intenção de compra para produtos verdes 

 

 

1.2. O Reflexo da Preocupação Ambiental nas Empresas 

 

As empresas são as principais usuárias dos recursos naturais e responsável pelo 

desenvolvimento econômico mundial, por este motivo vêm se adequando e procurando novas 
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alternativas para transformar a preocupação ambiental, que na década de 80 era tratada pela 

maioria delas como um custo indesejável, em sistemas nos quais se pode lucrar sendo uma 

empresa ambientalmente responsável, Maimon (1994). 

Considerando que os aspectos ligados a questão ambiental são reflexos da 

preocupação ambiental empresarial, Coral (2002) explica que a questão ambiental quando 

tratada em forma de custo, impede os tomadores de decisão a criar ferramentas estratégicas 

focadas na gestão ambiental e desta forma, impossibilita um retorno econômico positivo. 

No quadro 1, Harrington e Knight (2001), Ashley (2006) apresentam como a constante 

preocupação em desenvolver sem poluir criando ferramentas estratégicas focadas na gestão 

ambiental e refletindo a preocupação ambiental das empresas , fez a administração das 

questões ambientais mudarem ao longo do tempo até o final do século XX.  

 

Quadro 1 – Evolução da postura empresarial sobre a questão ambiental 

Período  Característica Postura empresarial básica 

Décadas de 

60 e 70 
Alienação 

Baseada em 

artifícios 

A empresa está sempre buscando lugares onde pode 

poluir sem ser incomodada 

Baseada em 

respostas 

A empresa responde aos incidentes conforme é 

informada ou multada 

Década de 

80 e início 

dos anos 90 

Gestão 

ambiental 

passiva 

Baseada em 

conformidade 

A empresa está atenta aos requisitos exigidos por lei. 

Controla os riscos e a questão ambiental é um custo 

planejado 

Gestão ambiental 

A empresa gerencia suas questões ambientais 

integrando-as à administração global. Identifica os 

aspectos e impactos de suas atividades e desenvolve 

políticas, objetivos e metas. A gestão ambiental é tida 

como investimento para reduzir custos de produção. 

A partir da 

década de 

90  

Gestão 

ambiental 

proativa 

Prevenção de 

poluição 

Todas as atividades da empresa apresentam 
preocupação com o ambiente e procuram sempre 

reduzir os possíveis impactos. A gestão ambiental é 

considerada investimento e vantagem competitiva. 

Desenvolvimento 

sustentável 

A empresa não considera apenas o impacto ambiental, 

mas inclui também o social e econômico de suas 

atividades. As questões ambientais são vistas como 

responsabilidade social, ética e moral. 

Fonte: Adaptado de Harrington e Knight (2001) e Ashley (2006) 

 

Buscando o desenvolvimento econômico, a preocupação com o meio ambiente era 

tratada no aspecto do custo, pois se tinha uma visão em curto prazo e de recursos 

inesgotáveis, conforme explica Ashley (2006). No entanto, durante o final da fase de 

“alienação” (aspas apresentada por Ashley (2006)), a sociedade e as empresas perceberam a 

necessidade de melhor aproveitar os recursos, pois a natureza não possuía uma capacidade de 

recuperação independente. 
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No sentido de diminuir a poluição e procurar prolongar o uso dos recursos, Dias 

(2007) explica que o Estado passa a regulamentar o uso dos recursos e a fiscalizar o 

cumprimento da legislação, apoiado pelas instituições ambientais que começaram a surgir 

chegando a 15.000 no final de 1981. Neste momento, as empresas começam a perceber a 

necessidade de se adequarem às legislações vigentes. 

Buscando incentivar este desenvolvimento, mas de forma sustentável, a ONU criou 

um novo conceito, a economia verde, para orientar as organizações quanto ao 

desenvolvimento sustentável  na gestão ambiental empresarial focado para a preocupação 

ambiental. Segundo a PNUMA (2011, p. 2) a economia verde é “uma economia que resulta 

em melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz 

significativamente riscos ambientais e escassez ecológica”. 

Entretanto, não é apenas a legislação que serviu de incentivo para as empresas na 

busca de uma melhoria em seu desempenho ambiental. Melo (2006), Dias (2007) e Barbieri 

(2007), relatam que fornecedores, consumidores e sociedade passaram a cobrar das empresas 

a responsabilidade ambiental. 

Com o surgimento das normas ISO 14000, que entraram em vigor na década de 90, as 

empresas passam a ter um parâmetro de padrões ambientalmente corretos e, segundo Barbieri 

(2007). Assim começam a colocar em prática a responsabilidade ambiental ganhando mais 

espaço, visibilidade e respeito, tendo como consequência, o lucro. 

Outra resposta das empresas quanto ao desenvolvimento de sistemas de gestão 

ambiental, está ligada aos benefícios financeiros gerados (DIAS, 2007). Redução dos gastos 

com matéria-prima, energia e disposição de resíduos com menor dependência interna, isto é, 

começaram a surgir parceiros que utilizam os resíduos gerados no processo produtivo de 

determinadas empresas como matéria-prima para seu produto, acontecendo assim, a 

reciclagem e o reuso de produtos. 

O sistema de gestão ambiental ainda pode reduzir ou eliminar custos futuros 

decorrentes de processos produtivos, gerando menos desgaste no relacionamento com órgãos 

fiscalizadores e, por fim, reduzir custos operacionais e de manutenção, que segundo Dias 

(2007), um dos propósitos da gestão ambiental é prever que ocorram impactos por meio da 

geração de resíduos que poluem o ambiente. 

Ainda de acordo com o autor, gestão ambiental significa conseguir que os efeitos 

sobre o ambiente onde a empresa está inserida não ultrapassem uma capacidade de carga 

conseguindo assim, um desenvolvimento econômico, sem prejudicar o meio ambiente e sem 

comprometer o futuro. 
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 Uma empresa ambientalmente correta e focada no conceito de desenvolvimento 

sustentável tende a ser proativa em relação à legislação, as normas ambientais e 

consequentemente refletindo em seus produtos disponíveis ao consumidor. Mesmo assim, é 

importante ressaltar que , a discussão da postura da empresa em relação às leis ambientais não 

é o foco deste trabalho. 

Este contexto permite refletir sobre o aspecto das ações empresariais ligadas a 

preocupação ambiental e se as mesmas estão refletindo em compra declarada de seus produtos 

por parte do consumidor. Entender se esta relação está acontecendo e se as ações de conseguir 

transformar os recursos em produtos efetivos sem gerar resíduos que agridam a natureza pode 

ser medida e analisada pela hipótese H2 da pesquisa: 

 

H2. Preocupação Ambiental influencia na compra declarada de produtos verdes 

 

 

1.4. Participação dos Canais de Distribuição para o Desenvolvimento da Preocupação 

Ambiental 

 

Os canais de distribuição evoluem de acordo com as necessidades do consumidor 

(STERN et al., 1996, p. 2). Dentro da cadeia de venda de produtos ao consumidor, a 

satisfação da demanda por um determinado produto, parte do princípio de que o consumidor 

deve ser atendido quanto à forma do produto, ao tempo esperado, no lugar desejado e a posse 

de armazenagem, segundo Neves (1999). 

Assim, para o produto estar no lugar certo e no tempo certo, ele depende dos canais de 

distribuição que permitem maior agilidade para o varejista atender seus consumidores. 

Tratado também como canais de marketing, uma definição pode ser dada da seguinte forma. 

Segundo Stern et al. (1996, p.1): “um conjunto de organizações independentes envolvidas no 

processo de tornar o produto ou serviço disponível para o consumidor ou uso”.  

Rosembloom (1999) os define como sendo o processo que um produto segue desde 

sua produção até o consumidor final ou uso, ocorrendo, assim, a transferência de posse entre 

várias empresas ou pessoas. Ainda, segundo o autor, o canal de distribuição pode ser uma 

coalizão de empresas reunidas com o propósito de realização de trocas. 

Fleury, Wanke e Figueiredo (2000, p. 40) definem canais de distribuição “como um 

conjunto de unidades organizacionais, instituições e agentes, internos e externos, que 

executam as funções que dão apoio ao marketing de produtos e serviços da empresa”. 
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Desta forma, para um determinado produto chegar até um consumidor final, ele seguiu 

um caminho ou rota que é tratada como sendo um canal de distribuição (ROSEMBLOOM, 

1999).  

De acordo com Assumpção (2003), à medida que aumenta o comprometimento da 

cadeia de suprimento dentro dos canais de distribuição, há necessidade de uma estrutura mais 

complexa de relacionamento entre as empresas, configurando, assim, uma estrutura de canal 

de distribuição. 

A figura 1 baseada em Coughlan; Anderson; Stern e El-Ansary (2002), apresenta 

como é o fluxo nos canais de distribuição e quais os fatores que compõem um canal de 

distribuição. 

Figura 1 – Fluxo nos canais de distribuição 

 

Fonte: Coughlan; Anderson e Stern e El-Ansary (2002, p. 87). 

 

Segundo Coughlan et al. (2002), as setas indicam o fluxo das atividades no canal que 

geram custos no momento da transferência do bem ou serviço de um agente para o outro. 

Apoiado no fluxo do canal de distribuição, o gerenciamento dos produtos que por ele 

passa para chegar ao consumidor é constituído de logística (COUGHLAN; ANDERSON; 

STERN E EL-ANSARY, 2002). Stern et al. (1996) explica que, em todos os canais de 

distribuição, a movimentação dos produtos deve ser realizada com qualidade, no tempo certo 

e com a maior eficiência possível, fazendo, assim, com que o produto físico chegue de forma 

rápida e segura ao seu consumidor. 

O gerenciamento da logística, de acordo com Fleury e Wanke e Figueiredo (2000), a 

fim de atender o alto nível de complexidade que acontece nos canais de distribuição, passou a 
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ser integrado, pois os relacionamentos entre clientes e fornecedores passaram a ser internos e 

externos, tanto no caminho fornecedor–consumidor final quanto consumidor final–

fornecedores. 

Com o crescente volume de relacionamentos nos canais de distribuição, adotar 

estratégias distintas para a gestão ambiental na cadeia de suprimentos que, segundo Furtado e 

Carvalho (2005), é responsável pelo fluxo de produtos e informações entre os participantes do 

canal de distribuição, pode passar a ser economicamente viável. 

Esta viabilidade econômica pode surgir, principalmente, quando se trata de produtos 

orgânicos ou quando se busca integrar o retorno de embalagens que seriam descartadas pelo 

varejista. Uma das formas pode ocorrer por meio da redução de custos devido à integração na 

cadeia se suprimentos que busca levar o produto ao consumidor no tempo certo e na medida 

necessária, conforme explica Assumpção (2003).  

A outra pode acontecer com a reciclagem e reutilização de resíduos que seriam 

descartados e podem gerar recursos por meio da logística reversa que Richey; Genchey e 

Daugherty (2005) discutem e apresentam como sendo viável por contribuir na geração de 

recursos e na redução de perdas em todo processo. 
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2. O VAREJO 

 

As atividades envolvidas na venda de bens e serviços para consumo pessoal do 

consumidor final são conhecidas como varejo. Elas ocorrem sem a necessidade da venda 

acontecer em uma loja, pois, a mesma pode acontecer pelo telefone, correio, Internet ou 

outros meios conforme explicam Parente (2000), Kotler (2000) e Mattar (2011).  

Mattar (2011, p. 1) completa definindo que “o varejo consiste nas atividades de 

negócios envolvidas na venda de produtos ou prestação de qualquer serviço a consumidores 

finais, para utilização ou consumo pessoal, familiar ou residencial”. 

Stern et al. (1996) classificam como varejo toda atividade de negócio que vende 

produtos e serviços a um consumidor final para uso pessoal ou familiar. Como papel, o 

varejista é o intermediário que se encarrega de vender para os consumidores finais (DIAS, 

2003). Qualquer empresa que venda mercadorias ou presta serviços ao consumidor final para 

o consumo pessoal ou doméstico está desempenhando a função de varejo (DIAS, 2003). 

Percebe-se uma definição semelhante sobre o conceito de varejo entre vários autores, 

sendo assim, será adotada a definição de Parente (2000) para o presente trabalho que são as 

atividades que englobam o processo de venda de produtos e serviços ao consumidor final. 

O setor varejista tem crescido fortemente e, segundo Varani e Souza (2002), este 

crescimento do setor tem gerado força para a evolução da forma de se comercializar os 

produtos. 

Alexander e Silva (2002) apresentam um trabalho no qual a expansão das empresas do 

setor varejista ocorre por força da internacionalização do mercado, onde, as empresas 

varejistas foram em busca de novos mercados em crescente expansão e, consequentemente, 

aumentando sua presença e participação. 

Como consequência, observa-se uma crescente competição no setor e uma crescente 

representatividade do varejo na economia mundial (tabela 1). Essas mudanças levaram o 

varejista à busca de uma melhoria contínua em todos os aspectos que envolvem seu 

relacionamento com o consumidor dos diferentes mercados, conforme explicam Tat Keh e 

Park (1997). Reforçando essa questão, Neves (1999) diz que esta mudança de comportamento 

começou a gerar um impacto nas margens de lucro, na competitividade e no volume industrial 

que estava sendo direcionado para o varejo, principalmente nos segmentos de bebidas e 

alimentos que ficam constantemente sob forte pressão. 

Estes aspectos mudaram o comportamento do varejista que, para envolver seus 

clientes, modificou o formato das lojas e o atendimento ao cliente para atender as 
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necessidades regionais de atuação, como explica Parente (2000). Ainda segundo o autor, a 

introdução do varejo virtual, que é mais competitivo, foi também responsável por essa 

mudança comportamental. Essas novas adaptações ocorreram devido à globalização 

(explicada pela internacionalização de grandes redes varejistas), ao aumento do poder do 

varejo (número maior de lojas demanda um maior poder de negociação), parcerias e alianças 

com fornecedores (permite ao varejista dividir custos para divulgação de produtos) e 

definição mais clara dos varejos especialistas e dos generalistas. 

Goldman, Ramaswami, Krider (2002) explicam que este processo foi iniciado na 

década de 1990, intensificando um movimento de concentração no setor do varejo alimentício 

no Brasil. Esse processo de concentração foi impulsionado pela internacionalização do varejo 

dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, dentre os quais, o Brasil. 

Conforme apresentado por Sesso Filho (2003), essa reestruturação do varejo nacional 

na década de 90 trouxe várias mudanças ao setor, como a liberação das importações e o 

aumento da concorrência interna. Ainda segundo o autor, a entrada de participantes externos e 

o consequente transplante de conceitos mais modernos de gestão e operação, impuseram a 

necessidade de profundas transformações para a maior parte das empresas do setor.  

Essas transformações aumentaram o crescimento da oferta de produtos para consumo. 

O consumidor passou a obter mais informações, exigir mais seus direitos, melhores serviços 

no atendimento e produtos de acordo com suas necessidades, conforme explicam Levy e 

Weitz (2000). 
 

Neste processo, de acordo com Parente (2000), o varejo foi assumindo uma 

importância crescente no panorama empresarial e consolidação das atividades. O reflexo foi 

notável, o número de varejistas que aparece entre as maiores empresas do Brasil passou a ser 

crescente. A tabela 1 apresenta um ranking no volume de vendas das 30 maiores empresas no 

Brasil, no ano de 2012, extraído do portal Exame (2013). 

À medida que se expandem, as empresas varejistas passam a ganhar o espaço de 

outras empresas já consagradas em seus segmentos. Desta forma, investimentos em avançadas 

tecnologias de informação e gestão desempenham um papel cada vez mais importante na 

modernização do sistema de distribuição do varejo, isso permite aumentar sua participação na 

economia. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - (2009) na 

pesquisa anual do comércio, o ingresso de tecnologias de informação e comunicação (TIC) e a 

introdução da logística nas empresas varejistas contribuíram para aumentar a importância do 
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varejo na economia, pois, nos últimos anos, as mudanças econômicas vêm favorecendo o 

setor que recebe investimentos internos e externos.  

 

Tabela 1 – Classificação das 30 maiores empresas por vendas liquidas em 2012 

Ranking Empresa Vendas liquidas 

(em US$ mil) 

Lucro  

(em US$ mil) 

Setor 

1 Petrobras 100.694.164 14.748.002 Energia 

2 BR Distribuidora 39.025.760 605.309 Atacado 

3 Vale 36.198.648 15.333.322 Mineração 

4 Ipiranga Produtos 23.069.763 297.497 Atacado 
5 Raízen 13.475.481 NI Atacado 

6 Fiat 11.775.140 748.307 Autoindústria 

7 Volkswagen 11.022.147 NI Autoindústria 

8 Vivo 10.607.622 1.691.429 Telecomunicações 

9 Bunge Alimentos 10.299.528 -74.054 Bens de Consumo 

10 Cargill 10.178.713 97.555 Bens de Consumo 

11 Braskem 9.972.587 -381.888 
Química e 

Petroquímica 

12 Pão de Açúcar 9.719.980 267.749 Varejo 

13 TIM 8.919.228 694.819 Telecomunicações 

14 General Motors 8.819.319 NI Autoindústria 
15 Telefônica 8.145.176 1.349.450 Telecomunicações 

16 Casas Bahia 7.872.754 87.165 Varejo 

17 Walmart 7.614.195 NI Varejo 

18 Ambev 7.572.618 2.980.181 Bens de Consumo 

19 
ArcelorMittal 

Brasil 
7.296.938 85.066 

Siderurgia e 

Metalurgia 

20 Correios 7.238.474 368.220 Serviços 

21 Mercedes-Benz 7.230.484 NI Autoindústria 

22 JBS 7.154.524 -151.565 Bens de Consumo 

23 Carrefour 7.011.632 NI Varejo 

24 TAM 6.927.692 14.943 Transporte 

25 
Brasil 

Foods/Sadia 
6.855.624 413.444 Bens de Consumo 

26 Brasil Foods 6.840.277 205.204 Bens de Consumo 

27 Telemar 6.758.238 -545.161 Telecomunicações 

28 Cosan 6.737.129 82.925 Atacado 

29 Ford 6.518.627 NI Autoindústria 

30 Atacadão 5.916.065 NI Varejo 

Fonte: Portal Exame (http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/melhores-e-maiores/ranking/2012/, 2013)  

 

De acordo com a Pesquisa Anual de Comércio de 2009 do IBGE (2009) o comércio 

varejista em 2008 foi responsável por uma receita operacional líquida estimada em R$ 651,6 

bilhões, que representava 42,6% da receita operacional líquida do conjunto da atividade 

comercial em 2008. De 2004 até 2009, a participação do varejo praticamente se manteve 

estável, contudo em receita liquida, passou de R$ 333,5 bilhões para R$ 651,6 bilhões.A 

Figura 2 demonstra como está distribuída a receita operacional líquida dentro do comércio 

varejista e atacadista.  
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Figura 2 – Participação dos segmentos de varejo na receita liquida total do setor de comércio em 2009 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio, Pesquisa Anual de Comércio (2009) 

 

A pesquisa realizada pelo IBGE (2009) segmenta o setor do comércio em comércio 

por atacado (empresas que comercializam produtos em grandes volumes), comércio varejista 

(empresas que comercializam produtos para consumo pessoal ou doméstico) e comércio de 

veículos, peças e motocicletas (revendas de veículos, peças e motocicletas).  O comércio 

varejista apresenta uma maior receita líquida e uma melhor margem de comercialização, 

segundo a pesquisa feita pelo IBGE (2009).  A partir de 2011, o IBGE passou a realizar a 

pesquisa mensalmente. Este novo modelo permitiu uma melhor comparação e percepção da 

importância do setor na economia.  

Santos e Costa (2002, p.3) constatam que 

O varejo integra funções clássicas de operação comercial: procura e seleção 

de produtos, aquisição, distribuição, comercialização e entrega [...] O 

volume de vendas responde de maneira relativamente rápida às mudanças na 

conjuntura macroeconômica e nos indicadores mais diretos de renda dos 

consumidores. 
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Quanto à classificação do varejo, existem vários critérios para definir as 

instituições varejistas, conforme explica Parente (2000).  

Kotler (2000) apresenta o formato baseado em lojas, dizendo que existem seis tipos 

básicos de varejistas: lojas de departamentos, lojas de especialidade, supermercados, 

supercentros, especialistas por categorias (category killers) e lojas de conveniência. Czinkota 

et al. (2001) apresenta esta mesma classificação descrita por Kotler (2000). 

Para Kotler (2000), dentro do panorama de mercado e baseado no modelo de loja, sua 

classificação de varejo pode ser demonstrada conforme apresentado no quadro 3. 

 

Quadro 2 – Classificação dos tipos de varejo e suas definições 

Tipo de varejo Definição 

Loja de especialidades 
Trabalho com uma linha restrita de produtos, mas com uma 
diversidade de modelos. 

Loja de departamentos 

Várias linhas de produtos – como roupas, utensílios 

domésticos e produtos para o lar – sendo cada linha operada 

como um departamento separado. 

Supermercados 

Operações de auto-serviços relativamente grandes, de baixo 

custo, baixa margem e altos volumes, projetadas para atender 

todas as necessidades de alimentação, higiene e limpeza 

doméstica. 

Lojas de conveniência 

Lojas relativamente pequenas localizadas próximas à áreas 

residenciais, funcionando em horários prolongados durante 

toda a semana e exibindo uma linha limitada de produtos de 

conveniência de alta rotatividade, a preços ligeiramente mais 

altos. 

Lojas de descontos 

Mercadorias-padrão vendidas a preços mais baixos, com 

margens menores e maior volume. As verdadeiras lojas de 
descontos vendem regularmente mercadorias a preços mais 

baixos e oferecem principalmente marcas nacionais. O varejo 

de desconto deslocou-se para o varejo de especialidades. 

Varejista off-price (de liquidação) 

Mercadorias compradas a valores inferiores aos preços 

normais de atacado e vendidas a preços inferiores aos de 

varejo; freqüentemente sobram de mercadorias, ponta de 

estoque e produtos com defeitos obtidos a preços reduzidos 

dos fabricantes ou de outros varejistas. 

Showroom de vendas por catálogo 

Ampla seleção de mercadorias de alto preço, alta rotatividade 

e marcas vendidas com descontos. Os clientes encomendam 

as mercadorias de um catálogo na loja e, então, retiram essas 

mercadorias em uma área de entrega dentro da loja. 

Fonte: Adaptado de Kotler (2000, p. 541) – Definições de Varejo 

 

Dias (2003) apresenta outra forma de classificação do varejo e baseia-se nas categorias 

de produtos comercializadas: varejistas de alimentos; de mercadorias em geral e de serviços. 
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Os varejistas de alimentos subdividem-se em supermercados; empórios e mercearias; 

superlojas; lojas de conveniência; padarias e lojas de desconto. 

Esta classificação demonstra a abrangência e importância do varejo em seu campo de 

atuação, permitindo ao consumidor definir onde seria mais fácil encontrar o produto que 

deseja consumir tendo acesso aos bens de consumo que deseja. Por outro lado, permite ao 

varejo exercer suas funções de modo objetivo e definido. 

Santos e Costa (2002), de forma similar, classificam o comércio varejista pela venda 

de produtos. Os autores entendem que o comércio varejista de produtos não-alimentícios são 

lojas de departamentos, lojas de departamento de descontos, lojas de eletrodomésticos e 

eletrônicos e lojas de vestuários (calçados, roupas, cama, mesa e banho). Já o comércio 

varejista de produtos alimentícios são os supermercados, hipermercados e lojas de 

conveniência. Dentro deste contexto, a figura 2 apresenta como foi segmentado o comércio 

varejista e como ficou dividida a receita no setor varejista na pesquisa realizada pelo IBGE 

(2009). 

Figura 3 – Participação dos segmentos de varejo na receita total do setor varejista de 2004 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio, Pesquisa Anual de Comércio (2009) 

 

Podem ser destacadas as participações dos segmentos de Comércio de outros produtos 

em lojas especializadas, que é representado por lojas que comercializam materiais de 

construção, eletrônicos, móveis e produtos farmacêuticos e perfumaria,  com 34,58% e o de 

hipermercados, supermercados e pequenos mercados com 32,95% totalizando 67,53% da 

receita do comércio varejista para o total faturado no ano de 2009 pelo setor no Brasil. 
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Sendo o foco deste trabalho o segmento do comércio varejista, os dados apresentados 

pela Pesquisa Mensal do Comércio – PMC de novembro/12 divulgados pelo IBGE (2013) em 

janeiro/13, demonstram a importância do segmento. Segundo o IBGE (2013) o segmento 

Hipermercados ,supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo durante o ano de 2012 

sempre esteve entre os segmentos que apresentaram crescimento, como, por exemplo, em 

novembro/12 o segmento cresceu 0,6% (segunda maior no setor)  e em relação ao ano 

anterior, foi o segmento que mais cresceu, com 8,3% e que representa o maior impacto na 

formação da taxa de crescimento, com 43%. 

Neste sentido, sendo o segmento de hipermercados e supermercados o segundo maior 

segmento em faturamento dentro do comércio varejista e o que mais ocupa pessoas, 

representa 73,4% das pessoas ocupadas no comércio, incluindo comércio por atacado, 

comércio varejista e comércio de veículos, peças e motocicletas (IBGE, 2009). 

A relevância do segmento hiper e supermercados no comércio varejista foi criada pelo 

seu papel dentro da estrutura de canal de distribuição, conforme apresenta Parente (2000). 

Este segmento apresenta um maior contato com o consumidor final por estar presente em 

quase todas as estruturas de venda de bens de consumo, segundo Rosenbloom (1999).  

 

Figura 4 – Estruturas típicas de canais para bens de consumo 

 

 

Fonte: Adaptado de ROSENBLOOM (1999, p. 2) 
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Desta forma, ainda segundo Rosenbloom (1999), as estruturas de venda de bens de 

consumo se apresentam em quatro níveis típicos de canais de distribuição até que o produto 

alcance o consumidor final. Estes níveis estão apresentados na figura 4. 

Em uma estrutura de dois níveis, não existe a participação do varejo e quem faz este 

papel no processo é o próprio fabricante, e os produtos vão diretamente ao consumidor. Na 

estrutura de três níveis, existe apenas um tipo de intermediário que pode ser o varejista 

comprando diretamente do fabricante e repassando ao consumidor final.  

Entretanto, na estrutura de quatro níveis, existem dois intermediários, o distribuidor 

que é responsável por levar aos varejistas produtos de vários fabricantes, e o varejista que os 

repassa ao consumidor. Por fim, numa estrutura de cinco níveis, existem três tipos de 

intermediários antes de chegar ao consumidor final: o agente que pode ser o representante de 

varias indústrias e responsável por vender os produtos aos distribuidores, que por sua vez 

vendem aos varejistas e, estes, ao consumidor final. 

Estas estruturas deixam clara a importância do varejo no atendimento ao consumidor 

final. O varejo serve de elo entre os outros participantes da cadeia para repassar as 

necessidades e desejos de consumo. 

O varejo supermercadista, muitas vezes é utilizado pelos fabricantes e distribuidores, 

que buscam informações por divulgarem seus produtos neste tipo de varejo, pois estão 

presentes nas estruturas de canal de três níveis e de quatro níveis apresentadas por 

Rosenbloom (1999) e conseguem obter uma resposta mais rápida sobre seu produto em 

relação às necessidades do consumidor. 

Outro aspecto importante é que o varejo supermercadista pode ser um parceiro 

fundamental da indústria pela busca de soluções mais eficientes quanto se trata de uma 

estratégia que atenda a necessidade do consumidor por um produto de preço e qualidade 

ajustas a sua realidade de consumo. 

Nesse contexto, as empresas do comércio varejista podem melhorar sua variedade e 

qualidade de produtos/serviços oferecidos, procurando dar maior ênfase na eficiência 

operacional e estabelecendo condições para o aumento da produtividade procurando focar o 

trabalho no consumidor final que, segundo Kotler (2000), deve obedecer a uma estratégia que 

está relacionada ao preço e à qualidade do produto. 

Por outro lado, Levy e Weitz (2000) afirmam que não só o preço e a qualidade do 

produto são suficientes para estabelecer uma estratégia, mas deve ser observado todo o 

composto do varejo: a localização, o sortimento de mercadorias, o atendimento ao cliente, a 
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venda pessoal e o design da loja e exposição, pois todos esses fatores podem compor a 

satisfação das necessidades do consumidor. 

Segundo Facchini (2006), as maiores redes supermercadistas no Brasil estão 

investindo em farmácias e postos de combustível para agregar valor a suas lojas e oferecer 

outras opções à seus consumidores e, de acordo com Levy e Weitz (2000), nos Estados 

Unidos é a categoria com o segundo maior volume de vendas anuais, perdendo apenas para 

revenda de automóveis e postos de combustível.  

 

2.1. O Varejo Supermercadista 

 

A partir da década de 80, os supermercados já estavam com seu espaço definido na 

economia. No final desta década e início dos anos 90, começaram a surgir pelo mundo novos 

mercados a serem explorados como, por exemplo, o Leste Europeu, o Leste Asiático e 

América do Sul que passaram a necessitar de uma maior presença do varejo supermercadista 

(ALEXANDER E SILVA, 2002).  

O cenário de crescimento e desenvolvimento do varejo supermercadista a partir dos 

anos 90 continuou em expansão com as grandes redes mundiais de supermercados comprando 

redes menores e iniciando suas atividades em outros países (ALEXANDER E SILVA, 2002). 

Segundo os autores, cinco fatores eram analisados para se investir nos mercados emergentes: 

as condições políticas, sociais, culturais, econômicas e a estrutura de varejo local. 

Segundo Saab e Gimenez (2002, p.1) 

Tendo por objetivo ampliarem, ou, até mesmo, manterem suas participações 

de mercado, ora já conquistadas, as empresas líderes do segmento continuam 

em seus processos de crescimento, a partir das duas formas de expansão, ou 

seja, através da construção de novos pontos de venda, ou através da compra 

de outras redes. 

 

A Deloitte (2012) apresenta uma classificação, conforme a tabela 2, das 10 maiores 

redes mundiais de supermercados, baseado no volume de vendas do ano base de 2010 de cada 

uma das redes. Esta pesquisa reforça ainda mais que o setor de hipermercados e 

supermercados continua em expansão. 

Com a consolidação da internacionalização do varejo, conforme explanado 

anteriormente por Saab e Gimenez (2000); Alexander e Silva (2002); Sesso Filho (2003) e 
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Chaves (2002) tornou-se necessário conceituar, definir as funções e classificar o varejo 

supermercadista. 

 

Tabela 2 – Classificação das 10 maiores redes mundiais de alimentos em 2012 

Posição no 

ranking de 

2012 

Companhias Países 

Vendas em 

2010 (US$ 

bilhões) 

1 Wal Mart Estados Unidos 418,9 

2 Carrefour França 119,6 

3 Tesco Grã-Bretanha 92,1 

4 Metro Alemanha 88,9 

5 The Kroger Estados Unidos 82,1 

6 

Schwarz 

Unternehmens 

Treuhand 

Alemanha 79,1 

7 
Costco 

Wholesale 
Estados Unidos 76,2 

8 
The Hope 

Depot 
Estados Unidos 67,9 

9 Walgreen Estados Unidos 67,4 

10 
Aldi Einkauf 

Gmbh 
Alemanha 67,1 

Fonte: Deloitte (2012) 

 

Mattar (2011); Parente (2000); Saab e Gimenez (2000); Alexander e Silva (2002); 

Sesso Filho (2003); Levy e Weitz (2000); Rojo (1998); Dias (2003); Czinkota (2001); Winter 

(2003) utilizam os termos “varejo supermercadista”, “varejo de alimentos”, “varejo 

alimentício” de modo geral e com o mesmo sentido. Neste trabalho, será utilizado o termo 

“varejo supermercadista” que, segundo os autores supracitados, é caracterizado pelo sistema 

de autosserviço com uma variedade de produtos entre 4.000 e 14.000 itens, sendo produtos 

alimentícios e não alimentícios com, no mínimo, 2 ckeck-outs e área útil de venda entre 300 

m
2 

e 5.000 m
2
 e, ainda, disponibilizam, para o consumidor, carrinhos e cestas para as compras 

sem que a presença de um vendedor para atender o cliente seja necessária. 

Quanto às funções do varejo supermercadista, o varejista apresenta três tarefas básicas: 

fazer com que os consumidores da sua área de atuação entrem na loja; converter esses 

consumidores em clientes leais; operar da maneira mais eficiente possível para reduzir custos 

e, com isso, ter preços mais baixos (CZINKOTA et al., 2001). 

Considera-se ainda, ao varejista supermercadista, a função de manter o estoque dos 

produtos que comercializa, oferecendo variedade aos consumidores e prestação de serviços de 

distribuição aos fabricantes. Além de vender pequenas quantidades ao consumidor final, o 

varejista agrega valor ao produto ou serviço que comercializa.  
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Este perfil permite também identificar o que vem a ser o varejo moderno, onde, 

segundo Coughlan et al. (2002), o mesmo é extremamente competitivo, orientado para a 

inovação, formado por uma variedade cada vez maior de instituições que constantemente são 

afetadas por um ambiente altamente diversificado e dinâmico. 

Quanto à classificação do varejo supermercadista, o quadro 4 apresenta uma possível 

organização por formato e tipos de lojas alimentícias com algumas características 

mercadológicas. Esta formatação foi demonstrada por Parente (2000) que divide desta 

maneira para melhor distribuir as lojas dentro do setor supermercadista. 

 

Quadro 3 – Formato e tipos de lojas do varejo alimentício 

Formato de loja 
Área de 

venda/m
2 

N
o
 médio 

de itens 

% de vendas 

não alimento 

N
o
 de 

check-

outs 

Seções 

Bares 20-50 300 1 * Mercearias, lanches e bebidas 

Mercearias 20-50 500 3 * 
Mercearia, frios, laticínios e 

bazar 

Padarias 50-100 1.000 1 * 
Padaria, mercearia, frios, 

laticínios, lanches 

Minimercados 50-100 1.000 3 1 
Mercearia, frios, laticínios e 

bazar 

Loja de 
conveniência 

50-250 1.000 3 1-2 
Mercearia, frios, laticínios, 
bazar e lanches 

Supermercado 
compacto 

300-700 4.000 3 2-6 
Mercearia, hortifruti, carnes, 
aves, frios, laticínios, bazar 

Supermercado 

convencional 
700-2.500 9.000 6 7-20 

Mercearia, hortifruti, carnes, 

aves, frios, laticínios, peixaria, 

bazar 

Superloja 3.000-5.000 14.000 12 25-36 

Mercearia, padaria, hortifruti, 

carnes, aves, frios, laticínios, 

peixaria, bazar, têxtil, 

eletrônicos 

Hipermercado 7.000-16.000 45.000 30 55-90 

Mercearia, padaria, hortifruti, 

carnes, aves, frios, laticínios, 

peixaria, bazar, têxtil, 

eletrônicos 

Clube atacadista 5.000-12.000 5.000 35 25-35 

Mercearia, hortifruti, carnes, 

aves, frios, laticínios, peixaria, 

bazar, têxtil, eletrônicos 

Fonte: Adaptado de estudos coordenados pela Abras apud Parente (2000, p. 30). 

 

Nesta mesma linha, Czinkota et al. (2001) entende que supermercados são lojas que 

comercializam itens de mercearia e alguns produtos de caráter geral por meio de instalações 

físicas em grande escala, com expositores para autosserviço e auto-seleção que possibilitam 

ao varejista transferir o desempenho de algumas funções de marketing ao consumidor. 
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Atualmente, o varejo supermercadista continua sendo relevante para a economia do 

Brasil, pois, de acordo com a ABRAS (2013), a participação do setor no PIB, apesar do 

crescimento, se mantém tecnicamente estável, com ligeira perda, já que era 5,48% em 2010 e 

passou a ser 5,41% do PIB em 2011. 

Neste sentido a ABRAS (2013) realiza uma pesquisa anual para classificar as 500 

maiores empresas varejistas do Brasil. Dados coletados da pesquisa demonstram que o 

faturamento apenas destas empresas chega a R$ 183 bilhões empregando 585 mil pessoas. 

Completando este dado, o varejo alimentício no Brasil, ao longo dos anos vem se 

desenvolvendo e acompanhando as tendências mundiais do setor (ABRAS, 2013). 

O desenvolvimento e a necessidade de acompanhar as tendências mundiais vêm 

criando uma melhor competitividade no varejo que então busca aumentar a adoção de técnicas 

que agregam valor como, por exemplo, a diferenciação do produto ou a redução de custos. 

Devido a esta busca, McGoldrick (2002) cita o estabelecimento de uma cooperação e 

coordenação entre varejistas e fornecedores no desenvolvimento de técnicas mais eficientes 

de fornecimento de mercadorias. Esta cooperação abriu espaço para o varejista voltar suas 

atenções às questões ambientais ligadas ao setor, como, por exemplo, investir em ações 

voltadas para a logística reversa e maior envolvimento com a comunidade do entorno das 

lojas. 

 

2.2. O Varejo e a Questão Ambiental 

 

As questões que envolvem o meio ambiente e desenvolvimento sustentável estão 

fortemente ligadas à indústria. De acordo com Leite (2000), a primeira onda verde ocorreu na 

década de 70, na qual as empresas utilizavam, com certo exagero publicitário, campanhas a 

favor de questões ambientais.  

Em seguida, a segunda onda verde teve início nos anos 90 e passou a adotar um 

modelo de sustentabilidade apresentado pela primeira vez, na década de 70, no Relatório 

Brundland, conforme explicam Dias (2007); Valle (2006); Moura (2002) e Harrington e 

Knight (2001). Este relatório é um dos resultados da 1º Conferência das Nações Unidas sobre 

Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, e apresenta, como parte do desenvolvimento 

sustentável, a utilização de recursos para atender às necessidades atuais, permitindo uma boa 

qualidade de vida, sem comprometer a utilização desses mesmos recursos pelas gerações 

futuras, definição encontrada em Moura (2002), Valle (2006) e Dias (2007). 
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Assim, baseado nas premissas do desenvolvimento sustentável que foi inicialmente 

aplicado pela indústria, Coral (2002) apresentou um modelo de planejamento estratégico para 

a sustentabilidade empresarial, onde seu objetivo é oferecer uma ferramenta de planejamento 

estratégico que possibilite uma análise da posição da empresa em relação às variáveis de 

sustentabilidade propostas em seu modelo, conforme a figura 5. 

 

Figura 5 – Bases do modelo de Planejamento Estratégico para a Sustentabilidade Empresarial 

 

Fonte: Coral (2002, pag. 129) 

 

De acordo com Coral (2002) é através dessas variáveis que a indústria consegue 

quantificar seu desenvolvimento sustentável e analisar como estão sendo desenvolvidos os 

aspectos econômicos, ambientais e sociais em relação a sua estratégia geral. 

Dentre os aspectos tratados pelo modelo e supondo que alguns fatores apresentados 

não sejam considerados por serem mais convenientes à indústria, é possível observar que no 

varejo supermercadista existe uma tendência de seguir o modelo proposto de planejamento 

estratégico para a sustentabilidade.  
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De acordo com a ABRAS (2013), projetos de reciclagem estão ganhando força dentro 

das lojas, pois existe uma participação direta de mais de 27 associações estaduais de 

supermercados que participam ativamente para o alcance dos objetivos propostos que são: 

Conscientização sobre questões ambientais; Reintegração à cadeia produtiva de embalagens 

pós-consumo; Cumprir a Legislação ambiental vigente; Geração de postos de trabalho e 

renda; Incentivo ao empreendedorismo para Cooperativas de Recicladores; Recuperação da 

dignidade e auto-estima. 

Neste sentido, a Associação Paulistas de Supermercados – APAS desenvolve projetos 

junto ao varejo supermercadista associado com o propósito de criar uma cultura de 

responsabilidade social e ambiental. 

De acordo com a APAS (2013) estão em curso seis projetos desenvolvidos pela 

associação que buscam, através do varejo supermercadista, qualificar pessoas e famílias para 

obtenção de renda, educar o consumidor no habito de consumir de forma mais sustentável, 

buscando a redução do desperdício e no desenvolvimento de práticas de logística reversa 

usadas para a gestão ambiental no varejo.  

Outro aspecto de envolvimento do varejo nas questões ambientais é a maior oferta de 

produtos verdes e orgânicos nas lojas. Este aspecto fez inclusivo, surgirem lojas 

especializadas neste tipo de produto.  

Assim, as empresas do varejo supermercadista têm incorporado ao seu cotidiano e ao 

planejamento estratégico a gestão ambiental, pois perceberam que seus consumidores 

passaram a se preocupar mais com as questões ambientais e passaram a procurar produtos que 

incorporam este aspecto, mesmo que em volumes ainda nem tanto expressivos. 

  Segundo Leite (2000, p. 6) 

 

Esta percepção e crescente sensibilidade com o meio ambiente tornam-se 

obrigatórias em declarações de missões empresariais e nas estratégias de 

gestão de meio ambiente como parte integrante da reflexão empresarial, pelo 

menos nas empresas líderes e ditas excelentes em seus setores. O 

consumidor mais sensível precisa de informações sobre os impactos dos 

produtos e processos sobre o meio ambiente. 

 

Cada vez mais essas questões têm ganhado espaço no varejo supermercadista, que 

também demonstra assumir sua carga de responsabilidade em relação aos produtos e 
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embalagens. A posição varejista dentro da cadeia e como ela pode se modificar, influenciando 

diretamente o consumidor com suas ações, é demonstrada na figura 6. 

 

Figura 6 – Posição privilegiada do varejo 

 

Fonte: Parente e Gelman (2006, p. 23). 

 

Esta situação já foi apresentada anteriormente por Leite (2000), pois, segundo o autor, 

as empresas já estavam se deparando com situações ambientais externas de grandes e rápidas 

mudanças. 

Como o varejo é o intermediário na cadeia que liga o consumidor à indústria no 

retorno de embalagens e produtos que podem ser reutilizados, ao varejista também pode ser 

atribuída a tarefa de contribuir na educação ambiental de seus clientes, visto que possui um 

contato direto e que em muitas vezes o cliente procura por produtos verdes inicialmente no 

varejo. 

Em função desta crescente cobrança da sociedade sobre as empresas, Maimon (1994) 

demonstrou como o desenvolvimento das questões ambientais dentro das empresas aconteceu 

em três fases: controle ambiental nas saídas do processo produtivo, integração do controle 

ambiental nas práticas e controles dos processos e integração do controle ambiental 

juntamente à gestão administrativa. 

Segunda a APAS (2011), visando contribuir com a gestão ambiental foi realizado um 

acordo entre a associação e o Governo do Estado de São Paulo em que participam algumas 

redes de supermercados para reduzir o consumo de sacolas  plásticas consideradas uma das 

grandes vilãs da poluição.  

Assim, foi proposto pela APAS (2011) ao varejo supermercadista eliminar as sacolas 

descartáveis, implantar sacolas reutilizáveis e sacolas biocompostáveis além de conscientizar 

o cliente de que a preservação do meio ambiente é uma tarefa de todos. 

De acordo com Deloitte (2009), com o aumento do poder de compra dos consumidores 

e o acesso as informações fizeram o consumidor exigir do varejista, além do preço e 
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qualidade, uma série de fatores que induzem as questões de “o que produzir, como produzir e 

para quem produzir” e que passam a ser ditadas pelo consumidor final.  

Assim, passou-se a criar um movimento de tendência a optar por empresas 

ecologicamente corretas, uma vez que tomam consciência de que suas atitudes podem fazer a 

diferença. 

Buscando atender à esses consumidores mais exigentes, as empresas passam a ter não 

só um controle ambiental sobre seus processos, mas também uma gestão ambiental 

empresarial para fornecer suporte aos clientes e fornecedores internos e externos da empresa 

bem como produtos e processos que atendam esta mudança de perfil. 
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3. PRODUTOS VERDES E CONSUMO VERDE NO VAREJO 

 

Com a crescente participação do varejo supermercadista na economia e com o 

aumento da preocupação ambiental e sua influência em todos os setores econômicos, 

inclusive nas empresas do setor varejista, é possível observar que o varejo não está apenas 

trabalhando as questões dos resíduos gerados por ele e na contribuição da educação ambiental 

do consumidor, ele também está buscando trabalhar com produtos ambientalmente corretos, 

isto é, os produtos verdes para atender uma demanda do consumo verde. 

 

3.1. Produtos Verdes 

 

A preocupação em diferenciar os aspectos que definem um produto verde do produto 

convencional, vem sendo objeto de estudo em várias pesquisas (LUO, XUEMING, 

BATTACHARYA, 2006; LUTHANS, YOUSSEF, 2007; PORGES, 2007; IRWIN, 

NAYLOR, 2009). Luchs, Naylor, Irwin, Raghunathan (2010) mostram que grandes empresas 

do varejo como Wal-Mart e Whole Foods têm se aprimorado em lançamentos de produtos que 

possuem um design diferenciado, um volume maior ou menos embalagens com o propósito de 

atender ao apelo verde. 

Ainda assim, Afonso (2010) explica que até o momento não existem métodos 

comprovados capazes de medir eficazmente o impacto ambiental de um produto em relação a 

outro e que podem diferenciar um produto convencional de um produto verde. 

Para diferenciar produtos convencionais dos produtos verdes é importante saber que 

produtos verdes são produtos tidos como não prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana 

tanto em seu conteúdo quanto em sua embalagem (OTTMAN, 1994; DASHEFSKY, 1997; 

JACOBI, 2006; PORTILHO, 2010).  

Complementando esta definição Lages e Vargas Neto (2002) explicam que produtos 

que tenham como maior propósito a satisfação das necessidades e desejos dos consumidores, 

oferecendo e mantendo uma melhor qualidade de vida e causando o menor – ou não exerçam 

nenhum – prejuízo ao meio-ambiente, podem ser considerados produtos verdes. 

Dias (2007) define produto verde como sendo aquele que cumpre as mesmas funções 

do produto convencional equivalente causando menos danos ao meio ambiente durante todo 

seu ciclo de vida e em sua composição não agride ou agride menos o meio ambiente assim 

como o uso ou não de embalagem. 
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Blair (1992) apud Bedante (2004) apresenta uma descrição de características para que 

um produto possa ser considerado verde: 

- Capacidade de diminuir problemas ambientais globais; 

- Ser eficiente em energia; 

- Não poluente; 

- Deve ser durável ou reutilizável ou reciclável; 

- Ter o mínimo de embalagens possível; 

- Ser fabricado de fontes renováveis; 

- Ter um descarte seguro; 

- Prover informações suficientes no rótulo; 

- Não prejudicar a saúde humana e; 

- Não conter substancias danosas 

Reinhardt (1998) define que um produto verde criado por uma empresa deve 

proporcionar maiores benefícios ambientais, ou impor menores custos ambientais, do que os 

produtos semelhantes. 

Em uma pesquisa, Dangelico e Pontrandolfo (2010) levantaram as definições de 

produto verde entre os anos de 1988 e 2007 com o propósito de definir as principais 

características abordadas pelos autores.  

Os autores apresentam as características de produto verde para os setores de tecnologia 

(empresas produtoras de computadores, software, eletrônicos, entre outros), bens de consumo 

(roupas, calçados, produtos de uso pessoal e consumo imediato, entre outros), indústria 

(empresas produtoras de bens de capital, como a construção civil, maquinas e equipamentos) 

e materiais básicos (empresas de mineração, produtos químicos e florestal). 

Ao longo do tempo, o conceito sofre variação apenas em terminologia e em sua 

adaptação para cada setor, mas com grandes contribuições para a consolidação do conceito. 

Assim, as principais características descritas foram: 

- Não pôr em risco a saúde do consumidor ou de outros; 

- Não causar danos significativos ao meio ambiente durante fabricação; 

- Não consumir uma quantidade desproporcional de energia durante o uso, fabricação 

e descarte; 

- Não causar desperdícios desnecessários; 

- Utilizar o mínimo ou nenhuma embalagem; 

- Eliminar ou substituir os produtos que possuam ingredientes nocivos; 

- Produzir o produto concentrado; 
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- Redesenho para o uso mais eficiente; 

- Aumentar a expectativa de vida do produto; 

- Reduzir o impacto social no ciclo de vida dos produtos; 

- Primar pela sustentabilidade do uso dos recursos. 

 

Quanto a consolidação do conceito, Dangelico e Pontrandolfo (2010) explicam que os 

produtos verdes devem trazer em seus conceitos dimensões ecológicas, politicas, capacidade 

de resposta social e comércio justo. Para que isto aconteça, os autores apresentam uma 

proposta que classifica as características em “antes do uso” a fim de reduzir os produtos de 

impacto ambiental, “durante o uso” tornando o processo mais eficiente quanto aos recursos e 

ao uso de agua e energia e “após o uso” reduzindo as embalagens ou utilizando embalagens 

biodegradáveis. 

Por meio desses estudos pode-se perceber que os consumidores de produtos verdes 

não escolhem os produtos somente por seu apelo verde, mas, também pelo tipo de benefício 

que eles oferecem (MORH, WEBB, 2005). 

Embora nenhum produto de consumo tenha impacto zero sobre o meio ambiente, o 

termo “produto verde” é usado para produtos que se esforçam para proteger ou melhorar o 

meio ambiente, conservar energia e/ou recursos naturais além de reduzir ou eliminar o uso de 

agentes tóxicos, poluidores e resíduos. 

Esse fato torna os estudos nesse campo mais próximos das linhas tradicionais do 

comportamento do consumidor à medida que tiram a carga excessiva do apelo ético e 

ambiental dos referidos produtos.  

Não há evidências concretas de que os consumidores valorizam o apelo ético e 

ambiental além das suas necessidades e quando não trazem benefícios para as empresas e para 

o mercado, pois, sem esta evidência, o produto passa a ser percebido como um produto 

convencional (SEN, BHATTACHARYA, 2001; BAMBERG, 2003; LUO, et al, 2006; 

SISODIA, SHET, WOLFE, 2007).  

Sob este enfoque, Simpson et al (2001) mostraram que uma das decisivas mudanças 

surgidas no período foi a predominância dos aspectos cognitivos sobre os demais. Um fator 

decisivo para entender esse processo é aceitar que os indivíduos muitas vezes afirmam adotar 

valores que eles, de fato, não têm para tomar uma decisão de compra (LUCHS et al, 2010).  

Mesmo sem a confirmação de valorização de aspectos éticos e ambientais pelo 

consumidor e com a predominância de aspectos cognitivos na decisão de compra, as empresas 

apostam no mercado de produtos verdes focando seu marketing, justamente, nos aspectos 
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cognitivos. Este é um ponto que demonstra, cada vez mais, o crescimento do consumo verde e 

o fato das empresas estarem investindo em produtos que atendem aos aspectos deste mercado. 

 

3.2. Consumo Verde 

 

Buscando atender consumidores mais exigentes com as questões ambientais, as 

empresas passam a ter não só um controle sobre seus processos, mas, também uma gestão 

voltada para atender os aspectos socioambientais como propósito de fornecer suporte aos seus 

clientes e fornecedores. 

  

“Os diversos stakeholders ao interagirem com a empresa estabelecem um 

relacionamento, no qual a gestão das suas ações socialmente responsáveis 
pode ser fundamentada em regras de intercâmbio [que] estão relacionados 

com a “legitimidade social”, com a “legitimidade pragmática”, com “troca 

de benefícios” entre as partes envolvidas, e com a “reputação 

organizacional” (PUNCHEVA, 2008). 

 

Conforme já apontado por Moysés Filho, Rodrigues e Moretti (2009), a gestão das 

ações socioambientais das empresas é fortemente ligada aos seus stakeholders já que sua 

reputação dependerá em um grau elevado da seriedade com que gerencia estas ações e pauta o 

teor e a forma de comunicação entre as partes. Os autores propõem a Figura 7 para visualizar 

esta relação. 

 

Figura 7 – Modelo dos Impactos das Ações Socialmente Responsáveis 

 

Fonte: Moysés Filho, Rodrigues e Moretti (2009, p.11) 
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Analisando a Figura 7, percebe-se que a gestão socioambiental tem impacto sistêmico 

na rede de relações entre as empresas que modificam as relações sociais internas nas 

organizações através da disseminação de novos comportamentos que geram valor na forma de 

reputação positiva. 

Nesta mesma linha, Donha (2002) expõe que o sucesso desta iniciativa está vinculado 

aos princípios básicos de sustentabilidade que devem ser conhecidos por todos os 

stakeholders: 1) a retirada de recursos de natureza não deve ir além de sua capacidade de 

reposição; 2) quanto à natureza, não deve ser adicionado resíduos em quantidade acima de sua 

capacidade de absorção e, 3) para poder contribuir com o meio ambiente, é necessário a 

formação de uma relação harmônica, e não de domínio sobre os recursos naturais. 

Dentro deste contexto, pode-se notar que, atualmente, empresas com postura 

ambientalmente correta ganham em competitividade, tendo o mercado e a sociedade como 

apoio, reconhecendo e valorizando-as. Essas empresas passaram por um desenvolvimento 

organizacional para se adequarem ao sistema de gestão ambiental e o varejo tende a seguir a 

mesma tendência. 

Este contexto fez surgir a discussão sobre produtos verdes que veio se concretizando 

quando as empresas passaram a discutir a questão ambiental deslocada da produção para o 

consumo. Tal movimento se deve à emergência da preocupação que atingiu as empresas e o 

grande público a respeito do impacto causado pelo atual consumismo das sociedades 

industrializadas. Este fato viabilizou o lançamento da ideia de um consumo verde, onde 

ocorreu a adesão das empresas e ganhou uma grande empatia dos consumidores 

(ELKINGTON, HAILES, MAKOWER, 1990; OLIVEIRA, GOUVÊA, GUALHARDI, 2004; 

PORTILHO, 2010). 

O consumo verde pode ser definido como o consumo que inclui além das variáveis 

preço e qualidade em sua decisão de consumo, a variável ambiental, onde deve existir a 

preferência por produtos que não agridam ou são percebidos como não agredindo o meio 

ambiente (OTTMAN, 1994; DASHEFSKY, 1997; BEDANTE, 2004; PORTILHO, 2010; 

AFONSO, 2010). 

Segundo Portilho (2010) o alcance deste novo perfil de consumo surgiu a partir de um 

conjunto de três fatores: a preferência publica pela qualidade ambiental e simpatia por grupos 

ambientalistas, que ocorreu a partir da década de 70; o envolvimento das empresas com as 

questões ambientais a partir da década de 80; e a preocupação do impacto ambiental no estilo 

de vida e consumo das sociedades afluentes. 
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Neste momento o consumidor passou a ser responsável pelas mudanças em prol do 

consumo verde e que acabou gerando mudanças nas matrizes energéticas e tecnológicas do 

sistema de produção (PORTILHO, 2010). 

Assim, ficou esperado que o consumidor expressasse suas preocupações ambientais no 

seu comportamento de compra, buscando produtos que causam menos impacto ambiental e 

valorize produtos que são produzidos por empresas ambientalmente corretas (DIAS, 2007).  

Completando esta afirmação, Garcia et al (2008) realizaram uma pesquisa onde eram 

avaliados atributos de importância e recompensa a empresas ambientalmente corretas. Apesar 

da amostra ser composta por alunos de um curso de graduação, foi observado que existe uma 

relação, isto é, as pessoas acreditam na importância das empresas serem ambientalmente 

corretas e recompensam este investimento. 

Esta pesquisa demonstra um amadurecimento do consumidor para o consumo verde 

que, segundo Portilho (2010), em uma pesquisa realizada em 1992, momento marcado pelo 

grande aumento da preocupação ambiental por questão da Rio92, apontou que apenas 18% 

consideravam incorporar o componente ambiental em sua decisão de compra, isto é, o 

consumidor brasileiro ainda não possuía um perfil de consumidor verde. 

No entanto, mesmo considerando os esforços das empresas em serem ambientalmente 

corretas para atender o consumo verde, Follows e Jobber (2000) testaram um modelo onde 

afirmam que a consciência ambiental não é fator determinante para um comportamento de 

compra ecologicamente responsável.  

Segundo os autores existe uma intenção de comportamento para o consumo verde, 

mas que a relação de consumo para os produtos convencionais ainda prevalece. Seguindo esta 

linha, Lages e Vargas Neto (2002) afirmam que a intenção de compra do consumidor 

ecologicamente correto é resultado de uma avaliação de vários fatores objetivos e subjetivos 

que estão entre as consequências ambientais e as consequências individuais que a sua decisão 

de compra pode ter. 

Na pesquisa realizada por Lages e Vargas Neto (2002) foi observado que os 

consumidores apresentam uma consciência ambiental e atenderam o propósito da pesquisa 

que procurou demonstrar esta preocupação. No entanto, ainda existe um baixo interesse do 

consumidor e uma baixa influencia da preocupação ambiental em sua decisão de compra, mas 

também existe um apelo para a pratica do consumo verde, que faz as empresas investir no 

aumento da oferta de produtos verdes e produtos orgânicos no varejo supermercadista 

(PORTILHO, 2010; AFONSO, 2010). 
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No Brasil os estudos têm sido modestos. Pertence ao Instituto Ethos e o Instituto 

Akatu as iniciativas mais concretas no sentido de entender o grau de consciência para o 

consumo consciente - na terminologia usada por eles. (GISI, 2008).  

Os dois institutos começaram uma série de pesquisas para descobrir o perfil deste tipo 

de consumidor em 2003 com a versão mais recente em 2010. A pesquisa gira em torno de 

uma segmentação de quatro tipos baseada no grau de adesão que os consumidores têm em 

relação a uma série de 13 itens. O fundamento desses itens se dá sobre os conceitos de atitude 

- grau de adesão aos valores e conceitos propostos e, comportamento - ações ligadas à prática 

cotidiana dos preceitos ambientais e de responsabilidade social (ETHOS-AKATU, 2010, p.7). 

A classificação dos segmentos é baseada no critério “fazer sempre” um determinado 

número de comportamentos e são: indiferentes, com a adesão de 2 comportamentos; 

iniciantes, de três a sete comportamentos; engajados, de oito a dez comportamentos; e, 

conscientes, de onze a treze comportamentos (ETHOS-AKATU, 2010).  

Os resultados da última edição mostram um crescimento dos consumidores 

indiferentes e a estabilização dos consumidores conscientes. Os institutos festejaram o 

resultado devido ao aumento da população no último caso e atribuem à ascensão social o 

primeiro. Independente dos resultados, o importante é que o modelo não tem sido muito 

utilizado pelos pesquisadores nacionais que só recentemente começaram a se interessar pelo 

consumo verde e preferiram conduzir suas próprias pesquisas. 

Motta e Rossi (2001) estudaram a relação entre fator ecológico e consumo no Brasil. 

A pesquisa mostrou que o meio ambiente no momento do estudo, ainda não era considerado 

uma variável importante na tomada de decisão pelos consumidores.  Contudo, os autores 

sugerem que este fator, presente nas considerações da amostra, poderia se tornar importante 

no futuro e propuseram à comunidade empresarial que a levasse em consideração em sua 

estratégia de longo prazo. 

Bertollini e Possamai (2005) propuseram um instrumento de pesquisa para medir o 

grau de consciência ambiental dos consumidores e os critérios utilizados no momento da 

compra. Seu instrumento baseado em estudos preliminares de consumo consciente (RAPOSO, 

2003; MAIA, VIEIRA, 2004), contudo não fornecia elementos além da consciência ecológica 

não permitindo confrontar esta condição com a ação de compra.  

Da mesma forma, ainda preliminarmente Pato e Tamayo (2006) fizeram um estudo 

exploratório com universitários sobre o comportamento ecológico de indivíduos sem 

relacioná-lo ao comportamento de compra. Com base nas escalas de Karp (1996) e Kaiser 

(1998) eles desenvolveram a Escala de Comportamento Ecológico – ECE que foi testada e 
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adaptada à realidade brasileira. Os resultados indicaram que o comportamento ecológico tem 

aspectos multidimensionais com predominância dos fatores: ativismo, consumo, economia de 

água e energia, limpeza urbana e reciclagem. 

Aspectos como a atitude, percepção do consumidor e instrumentos de avaliação são 

estudados e analisados para relacionar a consciência ecológica (BEDANTE, SLONGO, 2004) 

ou buscar evidências de um consumo que seja focado na redução de impactos ambientais e 

sociais. Cardigo (2008) ressaltou a importância da consciência ecológica, voluntarismo e a 

adoção de um modo de vida simples para um maior envolvimento com produtos “verdes”. 

Malheiros, Farhangmehr, Soares (2010) investigaram o gap percebido entre as 

atitudes, intenções e o comportamento no que tange ao consumo “ético”. Tal cuidado deve ser 

adotado nos modelos de pesquisa para que não se tome as afirmações dos sujeitos por seu 

valor de face. 
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4. VARIÁVEIS LATENTES DA PESQUISA: A INTENÇÃO, A ATITUDE E A 

DESEJABILIDADE SOCIAL 

 

O comportamento de compra de um consumidor é formado pelas suas atitudes que, 

geralmente, acontece baseado em uma intenção previamente formada. Para entender esta 

relação, Bagozzi (1981) testou um modelo causal que procura explicar as relações existentes 

entre intenção, atitude e comportamento passado como formadores do comportamento futuro 

ou esperado do indivíduo. 

Para se construir a hipótese de relação entre intenção de compra e compra declarada 

para produtos verdes no varejo, é preciso delimitar os conceitos apresentados pela literatura 

sobre a intenção de compra e a atitude de compra, assim, pode-se tornar possível o 

entendimento do comportamento de compra para produtos verdes no varejo supermercadista. 

 

4.1. A Intenção de compra 

 

 Estudos acadêmicos envolvendo intenção, atitude e comportamento são realizados 

deste 1930, segundo Ajzen e Fishbein (1977). Contudo, o direcionamento dos estudos estava 

na psicologia, onde se esperava entender a relação entre atitude e comportamento, que até 

aquele momento se demonstrava sem significância ou com baixa significância estatística. 

Na década de 70 alguns autores como Engel, Kollat e Blackwell (1968; 1986); 

Howard e  Sheth (1969); Ajzen e Fishbein (1977); Bagozzi (1981); McConocha e Lesser 

(1989) passaram a discutir a relação entre a variável intenção, atitude e comportamento sob o 

enfoque do marketing, isto é, como o comportamento humano era refletido em suas decisões 

de compra. 

Segundos os autores, a atitude pode influenciar diretamente no comportamento como 

indiretamente por meio da intenção. Contudo, Granbois e Summer (1975) demonstraram em 

uma pesquisa que existem atitudes de primeira e segunda ordem que interferem no 

comportamento e que dependendo do momento e da situação, o indivíduo pode ser mais ou 

menos influenciado e consequentemente resgatar determinadas lembranças já experimentadas. 

Esta afirmação foi reforçada por Bagozzi (1981) e Ajzen (1985) demonstrando que a 

intenção e o consequente comportamento, são fortemente influenciadas por experiências 

vividas anteriormente pelo consumidor. 
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Assim, para Bagozzi (1981) a intenção de compra é formada por um conjunto de 

experiências vividas em forma de atitude tomada pelo indivíduo ao longo do tempo e que, de 

forma indireta ou subjetiva (com maior densidade), influencia no comportamento da pessoa. 

Para Ajzen (1985) a intenção de compra é formada pelas normas subjetivas 

(conhecimento do certo e errado adquirido na sociedade), pelo padrão de comportamento 

(rotina) e pelo controle comportamental percebido (como o indivíduo age na sociedade). 

Considerando que o indivíduo faz o que geralmente tem a intenção de fazer, a intenção 

de compra, segundo  Blackwell, Miniard e Engel (2005), é o julgamento subjetivo sobre o que 

será o comportamento futuro de um indivíduo para a compra de um determinado produto. 

Sob a óptica da intenção é possível avaliar a efetiva percepção do consumidor, pois, se 

ele tem intenção de compra tenderá a perceber a existência de um determinado produto para 

seu consumo e a consequente solução de um problema (KIM E CHOI, 2005). 

Quando se depende da intenção de compra do consumidor, segundo Morwitz, Steckel 

e Gupta (2007), deve-se assumir implicitamente que esta fato é preditivo a se tornar uma 

subseqüente compra. Este aspecto é o eixo central do modelo teórico do comportamento 

planejado de Ajzen (1985) construído para demonstrar a intenção de compra do consumidor, 

isto é, o modelo é construído partindo do pré-suposto de que a intenção se tornará compra 

efetiva. 

Outro aspecto importante apresentado por Morwitz, Steckel e Gupta (2007) está no 

fato da intenção de compra se mostrar diretamente ligada ao comportamento do consumidor. 

No entanto, os autores apresentam como resultado da pesquisa que a correlação entre intenção 

de compra e compra efetiva pode variar, pois depende  de alguns fatores como, por exemplo, 

a marca do produto, categoria e o tipo de produto. 

Sun e Morwitz  (2010) tentam unificar um modelo de relação entre a intenção de 

compra e a compra efetiva, contudo concluem dizendo que existem relações diferentes 

quando o consumidor inicia o processo de compra para cada tipo de produto ou categoria. 

Esta consideração também foi apresentada por Morwitz, Steckel e Gupta (2007) e Azjen 

(1996). 

Baseado em Azjen (1996), Bedante (2004), Morwitz, Steckel e Gupta (2007), Garcia 

et al (2008), Marin e Pajares (2009), Ceschin e Marchetti (2009), Sun e Morwitz  (2010) e 

Moretti, Silva e Braga Junior (2010), é possível avaliar que vários fatores interferem na 

intenção de compra do consumidor e que em alguns momentos pode até não existir uma 

correlação entre a intenção e o comportamento de compra efetivo. 
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Para examinar esta relação e entender a intenção, os autores analisam em seus 

trabalhos como a intenção se torna comportamento de compra efetivo por meio de dimensões 

como: Tipo de produto; nível de interesse dos consumidores para a pesquisa e/ou para o 

produto; aspectos que fazem o consumidor formar sua opinião sobre um determinado produto 

e perfil demográfico dos respondentes. 

Estes aspectos são reforçados por Lages e Vargas Neto (2002), Bedante (2004), Garcia 

et al (2008), Ceschin e Marchetti (2009) e Moretti, Silva e Braga Junior (2010) explicando 

que o comportamento de um indivíduo está relacionado com um objeto de compra.  

Em seus trabalhos, os autores exemplificam esta situação dizendo que indivíduos que 

apresentam uma relação positiva de atitude ecológica com o objeto (produto) tende a ser mais 

favorável ao meio-ambiente e mais receptivo as empresas que praticam a responsabilidade 

socioambiental.  

 

4.2. Atitude e Comportamento de Compra 

 

No mercado, os produtos não são apenas apresentados ao consumidor, são colocadas 

com o propósito de atender uma necessidade previamente sinalizada e identificada pelo 

marketing para serem comercializados da maneira certa (KOTLER e KELLER, 2006). 

Este estimulo dado pelo mercado, busca transformar a intenção de compra em atitude 

e comportamento de compra. Ou seja, de acordo com Bagozzi (1981) a atitude só irá 

influenciar o comportamento através de intenções comportamentais, ou seja, as intenções 

influenciam diretamente o comportamento e só, indiretamente, a atitude influencia o 

comportamento de um indivíduo. 

Para Ajzen e Fishbein (1977) as atitudes são realizadas com relação a algum aspecto 

do mundo do indivíduo representando a sua avaliação da entidade em questão. No presente 

estudo, as medidas de atitude são as ações que o indivíduo concorda em tomar em seu 

comportamento de compra no varejo supermercadista. 

Ajzen (2001) reforça o exposto dizendo que existe um consenso geral de que a atitude 

representa uma avaliação sumária de um objeto psicológico capturado em dimensões de 

atributos como bom-mau, prejudicial-benéfico, agradável-desagradável e simpático-

antipático. 

Neste sentido, explica o autor, a atitude tem por função facilitar a adaptação do 

indivíduo ao ambiente social em que o mesmo está inserido para que ele consiga se expressar, 

defender e se adequar em comportamento.  
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Para entender como uma atitude pode ser transformada em comportamento de compra 

de maneira assertiva, é preciso entender como o consumidor toma sua decisão no processo de 

compra. Segundo Lopes (2010) ao longo do tempo vários autores, mesmo exibindo pequenas 

variações,  apresentam de forma gráfica modelos de tomada de decisão que ficam divididos 

em etapas (HOWARD E SHETH, 1967; ENGEL, BLACKWELL E MINIARD, 1995 e 2005; 

SOLOMON, 1996; RIVAS, 1997; SCHIFFMAN E KANUK, 2000; KOTLER, 2000;  

ALTURAS, 2005). 

 

Figura 8 – Processo de decisão do consumidor 

 

Fonte: Blackwell, Miniard e Engel (2005, p. 86) 

 

Estas etapas demonstram como o indivíduo constrói sua intenção de compra e, na 

sequencia, como a mesma pode se torna uma atitude e posterior comportamento de compra. 

Entre as etapas dos modelos de processo de decisão de compra apresentados por estes autores, 

em todos, é possível observar que apresentam como propósito final a busca pela satisfação do 

cliente que surgiu por um problema, uma necessidade ou um desejo sinalizada ou identificada 

pelo marketing. 
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Dentre os modelos pesquisados, foi possível observar que o mais discutido e utilizado 

para apresentar o processo de decisão de compra feito pelo consumidor, é o modelo 

apresentado por Engel, Blackwell e Miniard (1995), pois, se apresenta como o mais completo 

e detalhado na descrição das etapas, conforme apresentado na figura 8. 

Neste modelo os autores discutem os sete estágios do processo de decisão de compra e 

dentro de cada um deles, quais os aspectos de maior influência dentro de cada estágio. Assim, 

é possível avaliar em que momento o consumidor poderá ser estimulado por um determinado 

trabalho no marketing ou por fatores externos que o marketing não possui controle. 

De acordo com Lopes (2010, p.35): 

 
Os estímulos movem os consumidores a buscar informações sobre o produto. 

Após processar as informações coletadas (ou recebidas), o consumidor 

avalia as alternativas e incorpora uma atitude em relação a elas. A atitude 
instalada, em conjunto com as variáveis ambientais, é que vai determinar a 

decisão de compra. 

 

Este processo tem inicio quando o consumidor percebe a necessidade de um 

determinado produto e este produto tem a capacidade de solucionar o problema levantado 

pelo consumidor (BLACKWELL, MINIARD E ENGEL, 2005). 

Para solucionar esta necessidade percebida, busca-se uma solução através do 

conhecimento já retido na memória ou coletando informações externas. Assim, são levantadas 

alternativas de compra que podem ser simples ou sofisticadas conforme o critério de avaliação 

definido pelo consumidor. 

Fortalecendo este processo, Kotler e Keller (2006) explicam que em todos os 

momentos, assim como Engel, Blackwell e Miniard (2005), o comportamento do consumidor 

é influenciado por aspectos que o marketing das empresas não possuem controle direto, ou 

seja, fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos são os principais influenciadores na 

decisão de compra do consumidor durante todo o processo de decisão conforme apresentado 

na Figura 9. 

 

Figura 9 – Aspectos de Influência ao comportamento do consumidor 
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Fonte: Kotler e Keller (2006, p. 183) 

 

Uma compra complexa como um carro ou um computador requer maior envolvimento 

do comprador, enquanto uma compra habitual como um litro de leite ou um creme dental 

implica baixo envolvimento do comprador (KOTLER e KELLER, 2006).  

Observando estes aspectos, autores como Kotler (2000), Blackwell, Miniard e Engel 

(2005), Alturas (2005), Kotler e Keller (2006) descreveram as etapas que envolvem as 

influencias sofridas pelo consumidor em seu processo de decisão de compra de uma forma 

simplificada conforme apresenta a figura 10. 

 

Figura 10 –  Modelo do processo de compra do consumidor 

 

Fonte: Adaptado de Kotler e Keller (2006, p. 189) 

 

Na primeira fase, o reconhecimento da necessidade, os fatores que podem influenciar 

em algum momento a solução de um problema ou a satisfação de um desejo são apresentados, 

ou seja, as fontes iniciais de informação para a solução de um problema.  

Em seguida, vem a busca de informação que consiste em recuperar o conhecimento na 

memória ou a coleta de informações com familiares, amigos e mercado. 

Na terceira fase são avaliadas as alternativas consideradas validas pelo consumidor em 

seu processo de busca. Neste momento, são definidos os critérios de avaliação, os atributos 

salientes, potencialmente importantes (BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005) e, 

finalmente os atributos determinantes utilizados para a tomada de decisão em caso de 

equivalência entre os critérios de avaliação. Após a escolha, ocorrem as fases da compra e 
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consumo caracterizadas principalmente pela posse e, finalmente a utilização do produto ou 

serviço (BLACKWELL, MINIARD & ENGEL, 2005). 

Considerando este processo de tomada de decisão do consumidor, o enfoque da 

empresa deve ser voltado para os outros processos que se encontram antes da compra, pois 

neles o consumidor define onde seus recursos serão aplicados. Blackwell, Miniard e Engel 

(2005) explicam que nestes processos os fatores de influência atuam fortemente no 

comportamento do consumidor quanto a suas escolhas por um ou outro produto ou serviço. 

Kotler e Keller (2006) completam dizendo que as crenças, atitudes e as fontes 

pessoais, comerciais, públicas e experimentais fortalecem estes processos e são buscadas na 

memória do consumidor. A Figura 11 apresenta os processos de busca de informação e 

avaliação de alternativas com os principais fatores de influencia no processo de escolha do 

consumidor. 

 

Figura 11 – Fases do processo de decisão do consumidor e os principais influenciadores 

 

Fonte: Adaptado de Blackwell, Miniard e Engel (2005, p. 86) 

 

Atualmente, fatores como o conhecimento das questões ambientais e a preocupação 

ambiental podem ser fatores de influencia ambiental que interferem no comportamento de 

compra para produtos verdes no varejo e que vêm ganhando espaço no processo de busca de 

informação e avaliação de alternativas no Brasil.  
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Por esta razão, a atitude e a percepção do consumidor são estudadas e analisadas em 

pesquisas que procuram relacionar esta fase (Busca de Informação) com preocupações 

socioambientais dos consumidores como, por exemplo, as apresentadas por Garcia, Silva, 

Pereira, Rossi e Minciotti (2008), Bedante e Slongo (2004) e Ceschim e Marchetti (2009) e 

Seyfang e Paavola (2008). 

Estes aspectos são reforçados por Lages e Vargas Neto (2002), Bedante (2004), Garcia 

et al (2008), Ceschin e Marchetti (2009) e Moretti, Silva e Braga Junior (2010) explicando 

que o comportamento de um indivíduo está relacionado com um objeto de compra.  

Em seus trabalhos, os autores exemplificam esta situação dizendo que indivíduos que 

apresentam uma relação positiva de atitude ecológica com o objeto (produto ou empresa) 

tende a ser mais favorável ao meio-ambiente e mais receptivo as empresas que praticam a 

responsabilidade sócio-ambiental, conforme apresentado nas seguintes hipóteses: 

 

H3. Intenção de compra está associada à compra declarada de produtos verdes 

 

 Neste sentido, os autores também levantam a possibilidade de que os respondentes 

podem estar apresentando um comportamento politicamente correto perante a sociedade e, 

desta forma, criando um viés nas pesquisas realizadas prejudicando o desenvolvimento das 

questões ligadas ao assunto. 

O viés do comportamento politicamente correto é conhecido com desejabilidade social 

e faz o indivíduo ter um comportamento, muitas vezes de forma inconsciente, dentro dos 

padrões definidos como corretos pela sociedade. 

 

4.3.  Desejabilidade Social 

 

O convívio em sociedade contribui para que o indivíduo possa interpretar a 

diversidade de ambientes que o cerca. Surgem expectativas formadas por necessidades e 

desejos que são utilizadas como fontes de informação para o marketing dentro de sua função 

(KOTLER E KELLER, 2006). 

Por outro lado, essas mesmas expectativas transformadas em desejo, também podem 

não atender a real necessidade de consumo do indivíduo por não se adequarem a sua 

realidade. Esta situação pode surgem em decorrência de possíveis falhas em uma pesquisa de 

marketing, não por falta de ajuste, mas pelos participantes responderem com o viés da 
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desejabilidade social, pois, uma escala é construída escolhendo itens do conteúdo desejado, e 

refinando-os por meio de técnicas empíricas (CRONBACH, 1946). 

  

4.3.1. Conceito da Desejabilidade Social  

 

Assim como o marketing procura despertar no consumidor a necessidade e o desejo de 

consumo, a psicologia, em uma de suas áreas, procura estudar o comportamento do ser 

humano na sociedade e como ele responde a determinados estímulos. 

O interesse no problema da distorção de resposta nas áreas da saúde e da psicologia já 

apresentava uma preocupação dos pesquisadores a partir da década de 40, onde iniciaram as 

tentativas de criar uma correção estatística para o "fingir bom" ou "fingindo mau" (MEEHL e 

HATHAWAY, 1946 apud CROWNE e MARLOWE, 1960) e para a análise de conjuntos de 

respostas (CRONBACH, 1946). 

Na pesquisa de análise do conjunto de respostas, Cronbach (1946) observou como 

fatores externos interferem nas respostas dadas pelo indivíduo. Como resultado da pesquisa o 

autor apresenta meios de procurar controlar a interferência externa que o indivíduo acaba 

apresentando como sendo inerentes dele mesmo. 

Baseado nesta proposta, Crowne e Marlowe (1960) em sua pesquisa, testaram uma 

escala com itens de teste de personalidade que buscava medir a desejabilidade social nas 

respostas. 

Crowne e Marlowe (1960) definem a desejabilidade social como um conjunto de 

características que definem um comportamento culturalmente sancionado e aprovado, mas 

que são improváveis de ocorrência. 

Completando esta definição, Ribas Junior, Seidl-De-Moura e Hutz (2004, p. 84) 

explicam que a desejabilidade social é entendida como: 

 

Uma propensão por parte de participantes de pesquisas psicológicas a 
responderem de forma tendenciosa a perguntas apresentadas, por exemplo, 

em escalas de atitude ou em inventários de personalidade. Os participantes 

tenderiam apresentar respostas consideradas mais aceitáveis ou aprovadas 

socialmente e tenderiam ainda a negar sua associação pessoal com opiniões e 
comportamentos que seriam desaprovados socialmente. 

 

 

Segundo Poinhos et al (2008), a desejabilidade social corresponde à propensão para 

transmitir uma imagem culturalmente aceitável e de acordo com as normas sociais, 

procurando aprovação e evitando a crítica em situações de teste. 
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Como as pesquisas em marketing geralmente buscam medir atitude, intenção e 

comportamento do consumidor, os respondentes têm uma provável inclinação de responder às 

perguntas de maneira que consideram mais aceitáveis e corretas socialmente, mesmo que essa 

resposta seja contraria a suas atitudes, ou seja, se sua real inclinação não for socialmente 

aceitável, esta será ocultada em suas respostas.  

O termo desejabilidade social também pode indicar respostas dadas com a intenção de 

agradar ao aplicador da pesquisa ou aos preceitos sociais vigentes ao qual o indivíduo se 

encontra contextualizado. (GOUVEIA et al, 2009). 

Cabecinhas (2002) explica que o indivíduo tente a organizar e simplificar as 

informações sociais de um meio de convívio que ele acredita ser o desejável, diferenciando de 

forma favorável em relação a outros grupos sociais para que não seja discriminado. 

Em sua pesquisa, a autora testou a influencia dos meios de comunicação nos aspectos 

etnológicos e nos estereótipos sociais, sendo o grupo social que o indivíduo pertence melhor 

descrito quanto as características e valores sociais. 

Para Tap, Costa e Alves (2005) sobre um modo normativo, a desejabilidade social 

pode levar a valorização de um comportamento, uma atitude ou uma representação. Ainda 

assim, segundo os autores, cada sociedade desenvolve um conceito de certo e errado que  

implica na valorização de certas referências. 

Esta valorização pode acontecer pelo conjunto de estratégias cognitivas e 

comportamentais desenvolvidas pelo indivíduo como forma de reagir a eventos ambientais 

externos ao qual ele se relaciona, exigindo dele uma postura (TAP, COSTA e ALVES, 2005). 

De acordo com Poinhos et al (2008) um indivíduo com um alto grau de desejabilidade 

social tenderá, com maior facilidade, fornecer respostas que considere bem aceitas pela 

sociedade. Esta relação não depende das respostas serem verdadeiras ou não, pois elas estarão 

negando associação pessoal da sua opinião ou de seu comportamento socialmente 

desaprovado. 

De modo geral, segundo Barros, Moreira e Oliveira (2005), também afirmam o fato de 

quanto maior for a tendência para veicular uma imagem culturalmente aceitável e de acordo 

com as normas sociais, maior é a possibilidade de evitar a crítica em situações de teste. A 

desejabilidade social passou a ser utilizada como instrumento de controle em estudos da 

psicologia e da saúde para tirar o viés dos respondentes na realização das pesquisas. 
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4.3.2. Aplicabilidade da Desejabilidade Social 

 

A teoria de desejabilidade social, explica que as regras culturais e padrões tidos como 

politicamente corretos influenciam as respostas dos indivíduos principalmente em pesquisas 

que incentivam o auto relato (GOUVEIA et al, 2009). 

Uma das escalas mais utilizadas para medição e avaliação dos índices de 

desejabilidade social, é a Escala de Desejabilidade Social de Marlowe-Crowne (MC-SDS). 

Essa escala assume a desejabilidade social como um construto único nomeado por Crowne e 

Marlowe (1946) de “necessidade de aprovação social” (RIBAS JUNIOR, SEIDL-DE-

MOURA e HUTZ, 2004; POINHOS et al, 2008). 

Considerando este aspecto, alguém com maior necessidade de aprovação deverá 

apresentar maior tendência a ter respostas consideradas positivas socialmente. (POINHOS et 

al, 2008). A escala em questão busca mensurar a inclinação pessoal de se responder a 

perguntas de maneira socialmente desejável, mesmo que essa resposta não corresponda a 

verdade. (BARROS, MOREIRA e OLIVEIRA, 2005). 

De acordo com Ribas Junior, Seidl-De-Moura e Hutz (2004) e Barros, Moreira e 

Oliveira (2005), a escala possui 33 afirmações em escala dicotômica (“falso” ou “verdadeiro”) 

para avaliar a tendência do indivíduo para responder questionários de forma socialmente 

aceitável.  

Desses itens, 18 são para ser respondidos como falsos e 15 como verdadeiros. O 

sistema esta baseado no conceito de conter comportamentos que, apesar de serem socialmente 

aprovados, são incomuns e pouco frequentes. 

Quando aos padrões sociais e culturais que influenciam as respostas dos indivíduos, 

pode-se considerar que existe uma influencia de resposta, que pode ser traduzida pela 

perspectiva de uma tendência a dar respostas positivas, isto é, sempre responder sim quando 

questionado ou negativa (sempre responder não) quando esta negação é o socialmente 

esperado, segundo Gouveia et al (2009). 

As distorções causadas pela desejabilidade social, também podem estar relacionadas a 

outras variáveis e características subjetivas, tais como estado de humor e auto percepção. No 

processo de uma pesquisa pode ocorrer o chamado auto engano, que, segundo Ribas Junior, 

Seidl-De-Moura e Hutz (2004), ocorre quando a influencia da desejabilidade social é 

involuntária, ou seja, o respondente não tem consciência da resposta tendenciosa.  
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Desta forma, uma variação da desejabilidade social, é o gerenciamento de imagem, 

que ocorre quando o respondente distorce as resposta de forma proposital, de maneira que a 

imagem pessoal passada seja manipulada, conforme continua explicando o autor. 

A necessidade de se conhecer e medir a desejabilidade social, se deve ao fato de que 

essa variável pode comprometer a validade e confiabilidade de pesquisas psicológicas e 

comportamentais (RIBAS JUNIOR, SEIDL-DE-MOURA e HUTZ, 2004). 

Com o propósito de retirar o viés da desejabilidade social nas pesquisas que envolve o 

comportamento do indivíduo em temas que tentem a ter respostas politicamente corretas,  

outras ferramentas também podem ser utilizadas para medir o índice de desejabilidade social e 

assim, reduzir o impacto deste viés nos resultados da pesquisa. Cabecinhas (2002) realizou 

uma pesquisa onde os indivíduos realizaram uma avaliação sobre sua percepção do 

comportamento social das pessoas de seu convívio e da sociedade a sua volta para avaliar o 

efeito dos media no estereótipo social definido pelo indivíduo. 

Seguindo esta mesma proposta, Poinhos et al (2008) realizaram uma pesquisa sobre o 

comportamento de mulheres com excesso de peso para adotar terapias dietéticas e como elas 

observavam nas outras pessoas a adoção da mesma terapia. Como resultado, foi observado 

que a desejabilidade social não apresentou uma grande influência nas respostas. 

Mais recentemente, Braga Junior, Silva e Aquino (2012), seguindo o mesmo principio 

de Cabecinhas (2002) e Poinhos et al (2008) realizaram uma pesquisa sobre o reconhecimento 

e a recompensa para empresas socioambientalmente responsáveis onde os respondentes 

apresentavam a percepção de como as pessoas de seu convívio se comportavam quando se 

tratava do referido assunto. Neste caso as respostas dados pelos participantes da pesquisa 

sobre a percepção de como a sociedade se comporta, quebrou o viés do comportamento 

socialmente desejável que é medido pela escala de desejabilidade social de Marlowe-Crowne 

(MC-SDS), isto é, não foi preciso a aplicação da escala e observou-se diferenças nas respostas 

entre a percepção individual e a percepção sobre o comportamento da sociedade. Nesta 

pesquisa, observou-se que, no momento em que o indivíduo passou a avaliar os outros, ele se 

sentiu mais confortável em expressar a opinião pessoal sem se sentir socialmente rejeitado. 

Considerando o conceito de desejabilidade social, as hipóteses da presente pesquisa 

também serão testadas sob a percepção de como o indivíduo observa a sociedade a sua volta. 

Neste sentido, busca-se comparar a intenção e atitude do indivíduo quando abordado sobre 

suas intenções e ações para o consumo de produtos verdes e como ele observa as pessoas de 

seu convívio. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A qualificação dos conceitos por meio da pesquisa bibliográfica consolida a 

fundamentação teórico-metodológica do trabalho, realizando uma investigação sobre os 

preceitos teóricos de varejo, comportamento do consumidor e preocupação ambiental 

(AAKER et al., 2001; COOPER E SCHINDLER, 2003). Esta primeira etapa, a pesquisa 

bibliográfica, criou sustentação e validação para o que se pretendeu demonstrar com a 

pesquisa de campo. 

 

5.1. Estrutura da Pesquisa 

 

Foi realizado um survey junto a uma amostra de 483 respondentes onde suas respostas 

foram coletadas por meio da internet. Os dados coletados permitiram validar e concluir as 

relações propostas pelas hipóteses levantadas na pesquisa. 

Deve-se ressaltar que a presente pesquisa não teve a intenção de generalização dos 

resultados e sim, analisar o comportamento dos indivíduos quanto ao seu comportamento para 

a compra de produtos verdes no varejo. 

 

Figura 12 – Hipóteses de relação entre Conhecimento das questões Ambientais, intenção  de compra e compra 

efetiva 

 

Fonte: Autor da pesquisa 
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Como esclarecimento, as hipóteses da pesquisa foram dividas em duas figuras para 

melhor representação gráfica do modelo proposto, contudo, foram analisadas em conjunto 

para que possa existir uma relação no modelo de preocupação ambiental e comportamento de 

intenção de compra e compra declarada para produtos verdes.  

Para todas as hipóteses da pesquisa, foram avaliadas as percepções do indivíduo em 

sua atitude individual e como ele avalia (observa) a atitude dos outros (sociedade) a sua volta 

para cada assertiva em questão. 

A primeira figura (figura 12) apresenta as relações partindo da Preocupação Ambiental 

do consumidor e foi analisada a relação deste construto com a intenção de compra e compra 

declarada de produtos verdes no varejo. 

Na segunda figura (figura 13), foi avaliada a existência da relação entre a intenção de 

compra e a compra declarada para produtos verdes no varejo, isto é, se a intenção de compra é 

transformada em compra declarada. 

 

Figura 13 – Hipótese de relação entre intenção  de compra e compra efetiva 

 

Fonte: Autor da pesquisa 

 

Seguindo a recomendação de Mazzon discutida por Telles (2001), o quadro 5 

apresenta como a pesquisa foi estruturada e quais foram os passos seguidos. Dessa forma, foi 

possível atingir o objetivo proposto que foi avaliar se o consumidor está reconhecendo e 

efetivamente declarando que compra produtos verdes no varejo. 
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Quadro 4 – Matriz de amarração para a presente pesquisa 

 

Proposta da Pesquisa 
Objetivos da 

Pesquisa 

Hipóteses da 

Pesquisa 

Técnicas de 

Análise 

Preocupação Ambiental influencia na 

compra declarada de produtos verdes no 

varejo? 

Avaliar se o 

consumidor está 

reconhecendo e 

efetivamente 

declarando que 

compra produtos 

verdes no varejo.  

(Avaliar as 

relações 

existentes na 
proposta da 

pesquisa, onde se 

espera que 

H1>H3>H2) 

H1. Preocupação 

Ambiental 

influencia na 

intenção de 

compra para 

produtos verdes 

Análise Fatorial 
Confirmatória 

 

Modelagem de 

Equações 

Estruturais 

(SEM) 

 

 

H2. Preocupação 

Ambiental 

influencia na 

compra declarada 

de produtos 

verdes 

Análise Fatorial 

Confirmatória 

 

Modelagem de 

Equações 

Estruturais 

(SEM) 

H3. Intenção de 

compra está 

associada à em 

compra declarada 

de produtos 

verdes 

Análise Fatorial 

Confirmatória 

 

Modelagem de 

Equações 

Estruturais 

(SEM) 

Fonte: Autor da pesquisa 

 

5.2. Desenvolvimento e Validação da Escala da Pesquisa 

 

Para mensurar o grau em que os consumidores podem ser classificados como 

socialmente responsáveis e sua influência nas compras, os estudos brasileiros seguem, 
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principalmente, a linha proposta por Roberts (1996) cujo propósito é alinhar as condutas 

declaradas dos consumidores e suas preferências no momento da compra.  

O autor propõe a Escala de Comportamentos Socialmente Responsáveis do 

Consumidor – ECSRC, com 18 sentenças que visam avaliar se há predomínio das 

preocupações sociais nas decisões de compra. 

A ECSRC foi testada e validada no Brasil por Queiroga, Gouveia, Coutinho, 

Vasconcelos e Jesus (2005) por meio de uma amostra de universitários, cujas características 

sem dúvida ressaltam as limitações do estudo. Contudo, no que tange à adaptação da escala 

para a língua portuguesa, o estudo pode ser considerado exitoso. 

Lages e Vargas Neto (2002) replicaram um estudo baseado em uma pesquisa mais 

recente de Straughan, Roberts, (1999) uma espécie de desdobramento da pesquisa de Roberts 

(1996) que havia verificado a correlação de variáveis demográficas e psicográficas do 

consumidor e sua consciência ecológica que receberam novas variáveis para medir essas 

características. Os resultados mostraram uma baixa relação entre as variáveis 

comportamentais e as demográficas (Lages e Vargas Neto, 2002, p.12), entretanto as variáveis 

de relação entre consciência ecológica e comportamento de compra apresentaram uma 

variância média extraída de 62,35%, bastante alta se comparada com o estudo do qual se 

replicou a escala (STRAUGHAN, ROBERTS, 1999). 

Tais fatores vêm ganhando espaço no processo de busca de informação e avaliação de 

alternativas no Brasil. Atitudes, percepção e comportamento responsável do consumidor 

foram estudados por Bedante e Slongo (2004), Garcia, et al (2008), Leite e Santos (2007), 

Seyfang e Paavola (2008), Ceschim e Marchetti (2009) que conceituaram o consumo 

sustentável ou consumo consciente como aquele focado na redução de impactos ambientais e 

sociais realizados, também pelo varejo.  

Ceschim, Marchetti (2009) por meio de discussões em grupo mostraram a influência 

das características psicológicas e da inovação percebida em produtos orgânicos. Os resultados 

mostraram que os consumidores estão atentos quanto ao tipo de alimentação que consomem e 

que são sensíveis às questões de bem estar. 

Garcia, Silva, Pereira, Rossi, Minciotti (2008) desenvolveram uma escala própria e a 

validaram mostrando a relação entre a consciência ecológica e o comportamento de compra 

ambientalmente correta assim como a relação entre o esforço das empresas em adotar uma 

abordagem ambiental em seus produtos e a recompensa recebida do consumidor prestigiando 

a iniciativa. 
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Em que pesem as limitações do estudo dos autores no quesito amostra de 

universitários, os procedimentos para o desenvolvimento da escala testada e o uso de equação 

estrutural para testar os construtos garantiu a validade do instrumento para estudos futuros. 

Moretti, Silva e Braga Junior (2010) baseados principalmente na escala de Garcia et 

al. (2008), fizeram uma análise fatorial exploratória da qual emergiram dois construtos 

derivados do construto IMPORTAM daquela escala: Comportamento Ambientalmente 

Correto e Compra Verde.  

Este contexto permitiu observar que anteriormente foram analisados aspectos como 

Consciência Ambiental, Preocupação Ambiental, Compra Ecologicamente Correta, Intenção 

de Compra e Recompensa a Empresas Ecologicamente Corretas no contexto brasileiro 

(SCHWEPKER e CORNWELL, 1991; LAGES e VARGAS NETO, 2002; KIM E CHOI 

(2005); GARCIA et al, 2008; MORETTI, SILVA e BRAGA JUNIOR, 2010; KAISER, 

WOLFING E FUHRER (1999); BEDANTE (2004)). Assim, considerando os resultados 

alcançados por estes autores com suas respectivas escalas, alguns itens foram selecionados 

como base para a formação dos itens na escala aplicada na presente pesquisa, conforme 

apresenta o quadro 5. 

Quadro 5 – Escala inicialmente construída para pesquisa, mas não utilizada 

VARIÁVEIS DA ESCALA FONTES 

Quando eu compro produtos e alimentos, as preocupações com o meio 

ambiente interferem na minha decisão de compra. 

GARCIA et al., 2008 e 

MORETTI et al., 2010 

Eu compro produtos com certificação ambiental porque são ambientalmente 

corretos. 

GARCIA et al., 2008 e 

MORETTI et al., 2010 

Quando eu tenho que escolher entre dois produtos iguais, eu sempre escolho o 

que é menos prejudicial às outras pessoas e ao meio ambiente 
GARCIA et al., 2008 

Faço um esforço especial para comprar produtos reciclados Kim e Choi (2005) 

Mudei os produtos que compro por razões ecologicas Kim e Choi (2005) 

Quando disponível, compro produtos quimicos domésticos (detergentes e 

produtos de limpeza) que sejam ecologicamente corretos 
Kim e Choi (2005) 

Compro produtos em "refil" para aproveitar a embalagem anterior Schwepker e Cornwell (1991) 

Quando possível, eu sempre escolho produtos que causam menor poluição. 
GARCIA et al., 2008 e 

MORETTI et al., 2010 

Eu compro produtos orgânicos porque são mais saudáveis. 
LAGES & VARGAS NETO, 

2002 

Eu estou disposto a pagar um pouco mais por produtos e alimentos que estão 
livres de elementos químicos e que prejudicam o meio ambiente. 

LAGES & VARGAS NETO, 
2002 

A diferença de preço nem sempre é suficiente para privilegiar produtos 

ecologicamente correta. 

LAGES & VARGAS NETO, 

2002 

Pagaria mais para comprar produtos que promovam a proteção ambiental. 
LAGES & VARGAS NETO, 

2002 

Pagaria mais para comprar produtos orgânicos. 
LAGES & VARGAS NETO, 

2002 

Ando mais para comprar produtos que tenham uma certificação ambiental. 
GARCIA et al., 2008 e 

MORETTI et al., 2010 

Evito comprar produtos nocivos ao meio ambiente Kim e Choi (2005) 
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Eu estaria disposto a comprar alguns produtos (agora comprados em tamanhos 

menores) em pacotes maiores com menor freqüência 
Schwepker e Cornwell (1991) 

Gostaria de comprar um produto com um design de embalagem não 

tradicional se isso significasse a geração de menos resíduos sólidos 
Schwepker e Cornwell (1991) 

Gostaria de comprar um produto em uma embalagem menos atraente se todo o 

plástico desnecessários e ou revestimento de papel fosse eliminado 
Schwepker e Cornwell (1991) 

Eu procuro comprar produtos com menos embalagem possível 
GARCIA et al., 2008 e 

MORETTI et al., 2010 

Eu evito comprar produtos com embalagens que não são biodegradáveis. 
GARCIA et al., 2008 e 

MORETTI et al., 2010 

Eu não compro produtos fabricados ou vendidos por empresas que prejudicam 

ou desrespeitam o meio ambiente. 
GARCIA et al., 2008 

Eu prefiro alimentos sem agrotóxicos porque eles respeitam o meio ambiente. 
LAGES & VARGAS NETO, 

2002 

Eu já troquei ou deixei de usar produtos por razões ecológicas. 
GARCIA et al., 2008 e 

MORETTI et al., 2010 

Eu não compro produtos para minha casa que prejudicam o meioambiente. GARCIA et al., 2008 

Na compra não é importante que a empresa seja ambientalmente responsável. 
GARCIA et al., 2008 e 

MORETTI et al., 2010 

Presto atenção nos produtos destacados nas gondulas como ambientalmente 

corretos 

GARCIA et al., 2008 e 

MORETTI et al., 2010 

As seções de produtos orgânicos e ambientalmente corretos são facilmente 

identificadas por mim 

GARCIA et al., 2008 e 

MORETTI et al., 2010 

Fico incomodado quando vejo as pessoas sujando os parques e ruas Schwepker e Cornwell (1991) 

Procuro reutilizar os produtos sempre que possível Schwepker e Cornwell (1991) 

Separo o lixo reciclável do não reciclável em minha casa Kaiser, Wolfing e Fuhrer (1999) 

Procuro lavar a roupa sujo sem pré-lavagem Kaiser, Wolfing e Fuhrer (1999) 

Utilizo inseticida comum para matar insetos em minha casa Kaiser, Wolfing e Fuhrer (1999) 

Procuro utilizar transporte publico ou andar de bicicleta Kaiser, Wolfing e Fuhrer (1999) 

Sinto que posso proteger o meio ambiente comprando produtos que são 

ambientalmente corretos 
Kim e Choi (2005) 

Eu já convenci amigos ou parentes a não comprar produtos que prejudicam o 

meio ambiente. 

GARCIA et al., 2008 e 

MORETTI et al., 2010 

Eu não compro produtos e alimentos que podem causar a extinção de algumas 

espécies animais e vegetais. 
GARCIA et al., 2008 

Busco sempre procurar informações sobre as certificações ambientais dos 

fabricantes de produtos que eu compro. 

GARCIA et al., 2008 e 

MORETTI et al., 2010 

Estou preocupado com a poluição em minha cidade Schwepker e Cornwell (1991) 

O País está enfrentando um problema de descarte de resíduos sólidos Schwepker e Cornwell (1991) 

Costumo conversar com meus amigos sobre sobre problemas relacionados ao 

meio ambiente 
Kaiser, Wolfing e Fuhrer (1999) 

As vezes, contribuo financeiramente com organizações ambientais Kaiser, Wolfing e Fuhrer (1999) 

Eu não sei se posso utilizar gasolina com chumbo em meu automóvel Kaiser, Wolfing e Fuhrer (1999) 

O comportamento de cada pessoa pode ter um efeito positivo através de 

abaixo-assinados apoiando ações ambientais 
Kim e Choi (2005) 

Sinto que posso ajudar a resolver o problema dos recursos naturais 

economizando agua e energia 
Kim e Choi (2005) 

Eu sempre faço um esforço para reduzir o uso de produtos feitos de recursos 

naturais escassos. 

GARCIA et al., 2008 e 

MORETTI et al., 2010 

 

Após a construção da escala para a presente pesquisa, seguindo as recomendações de 

DeVellis (2003), a mesma foi submetida a 10 especialistas da área de marketing e meio 
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ambiente para realizar a validação de face, validação de conteúdo (NETEMEYER, 

BEARDEN e SHARMA, 2003) e o consequente ajustamento da escala ao objetivo da 

pesquisa. Assim, os mesmos receberam a escala juntamente com os conceitos de cada 

construto e contribuíram para ajustar as frases (avaliação) e analisar se as mesmas se 

encaixavam nos construtos propostos pela pesquisa (validação de face). Em média, foram 4 

assertivas classificadas fora da proposta da pesquisa e a escala ficou constituída por 16 itens 

em Preocupação Ambiental, 14 itens em Compra Declarada e 15 itens em Intenção de 

Compra. Com base no retorno fornecido pelos especialistas, as assertivas foram reescritas e a 

escala aplicada na presente pesquisa está apresentada no quadro 6. 

 

Quadro 6 – Escala da pesquisa 

No. Lab Construto Itens 

1 P_32 Preocupação Ambiental 
Empresas que prejudicam ou desrespeitam o meio ambiente deveriam ser 

punidas. 

2 P_43 Preocupação Ambiental 
Defensivos agrícolas e agrotóxicos em alimentos prejudicam o meio 

ambiente. 

3 P_16 Preocupação Ambiental Entendo que produtos orgânicos não causam impacto no meio ambiente 

4 P_9 Preocupação Ambiental 
As certificações ambientais indicam que o fabricante pode apresentar uma 

preocupação com o meio ambiente. 

5 P_23 Preocupação Ambiental Estou preocupado com a poluição em minha cidade 

6 P_21 Preocupação Ambiental Fico incomodado quando vejo as pessoas sujando os parques e ruas 

7 P_38 Preocupação Ambiental Separo o lixo reciclável do lixo orgânico em minha casa 

8 P_36 Preocupação Ambiental O desmatamento pode colocar em risco o futuro da humanidade 

9 P_4 Preocupação Ambiental Procuro utilizar transporte publico ou andar de bicicleta 

10 P_27 Preocupação Ambiental 
Sinto que posso ajudar a resolver o problema dos recursos naturais 

economizando agua e energia 

11 P_17 Preocupação Ambiental 
Sinto que posso proteger o meio ambiente comprando produtos que são 

ambientalmente corretos 

12 P_42 Preocupação Ambiental A emissão de gás carbônico é prejudicial a atmosfera 

13 P_31 Preocupação Ambiental Embalagens plásticas e de papelão consomem muitos recursos naturais 

14 P_18 Preocupação Ambiental 
Embalagens plásticas e de papelão devem ser recicladas e não descartadas 

no meio ambiente. 

15 P_24 Preocupação Ambiental 
Produtos químicos domésticos (detergentes e produtos de limpeza) são 

prejudiciais ao meio ambiente após seu uso 

16 P_20 Preocupação Ambiental Procuro reutilizar as embalagens dos produtos sempre que possível 

17 P_11 Intenção de Compra Quando possível, procuro escolher produtos que causam menor poluição. 

18 P_14 Intenção de Compra 
Estou disposto a evitar produtos fabricados que prejudicam ou 

desrespeitam o meio ambiente. 

19 P_34 Intenção de Compra 
Estou disposto a comprar alimentos sem agrotóxicos porque eles respeitam 

o meio ambiente. 

20 P_13 Intenção de Compra 
Eu estou disposto a pagar um pouco mais por produtos e alimentos que 

estão livres de elementos químicos e que prejudicam o meio ambiente. 

21 P_19 Intenção de Compra 
Minha intenção de compra para produtos ecologicamente correta, avalia a 

diferença no preço. 

22 P_15 Intenção de Compra 
Estou disposto a pagar mais para comprar produtos orgânicos pois não 

impactam no meio ambiente 

23 P_10 Intenção de Compra 
Estou disposto a dar preferência a produtos com informações sobre as 

certificações ambientais dos fabricantes. 

24 P_33 Intenção de Compra 
Procuro considerar se o produto que pretendo comprar não prejudica o 
meio ambiente ou outras pessoas 
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25 P_25 Intenção de Compra Estou disposto a comprar produtos concentrados 

26 P_7 Intenção de Compra 
Estou disposto a comprar produtos compactados para reduzir a emissão de 

gases na atmosfera 

27 P_40 Intenção de Compra 
Estou disposto a comprar produtos com pouca embalagem para reduzir o 

consumo de recursos naturais 

28 P_6 Intenção de Compra 
Estou disposto a evitar a compra produtos com embalagens que não são 

biodegradáveis. 

29 P_5 Intenção de Compra 

Estou disposto a comprar produtos químicos domésticos (detergentes e 

produtos de limpeza) que sejam ecologicamente corretos ou 

biodegradáveis 

30 P_29 Intenção de Compra 
Estou disposto a comprar produtos em "refil" para aproveitar a embalagem 

anterior 

31 P_44 Intenção de Compra 
Estaria disposto a comprar alguns produtos (agora comprados em 

tamanhos menores) em pacotes maiores com menor frequência 

32 P_37 Intenção de Compra 
Sempre que compro um produto, verifico se é de empresas que prejudicam 

ou desrespeitam o meio ambiente. 

33 P_12 Compra Declarada 
Sempre compro alimentos sem agrotóxicos, pois sei que estou 

contribuindo para o meio ambiente. 

34 P_41 Compra Declarada Pago mais para comprar produtos que promovam a proteção ambiental. 

35 P_28 Compra Declarada Eu compro produtos orgânicos porque são mais saudáveis. 

36 P_22 Compra Declarada Pago mais para comprar produtos orgânicos, pois são mais saudáveis. 

37 P_30 Compra Declarada 
Compro produtos com certificação ambiental porque são ambientalmente 
corretos. 

38 P_3 Compra Declarada 
Sempre escolho um produto que é menos prejudicial às outras pessoas e ao 

meio ambiente, quando avalio dois produtos concorrentes. 

39 P_2 Compra Declarada 
Sempre compro produtos concentrados, pois podem economizar agua e 

energia 

40 P_26 Compra Declarada 
Compro produtos compactados para contribuir com a redução da emissão 

de gases e por ser mais fácil para transportar 

41 P_39 Compra Declarada Sempre compro produtos com menos embalagem possível 

42 P_45 Compra Declarada 
Compro produtos químicos domésticos (detergentes e produtos de 

limpeza) que sejam ecologicamente corretos ou biodegradáveis 

43 P_8 Compra Declarada Compro produtos em "refil" para aproveitar a embalagem anterior 

44 P_35 Compra Declarada 
Sempre compro produtos com um design de embalagem não tradicional, 

pois pode gerar menos resíduos sólidos. 

45 P_1 Compra Declarada Na compra, eu já troquei ou deixei de usar produtos por razões ecológicas. 

 

Na aplicação, foi utilizada uma escala do tipo Likert com cinco pontos de 

concordância/discordância, onde 1(um) significou discordância total e 5(cinco) concordância 

total. Quanto as variáveis categóricas da pesquisa foram as variáveis sexo, faixa etária, faixa 

de renda e estado civil. 

 

5.3. Procedimentos para Análise dos dados da Pesquisa 

 

Para análise dos dados foi utilizado o software SPSS 15.0 para os testes de frequência 

e teste de aderência à distribuição normal  de Kolmogorov-Smirnov para amostras com mais 

de 50 casos. Como esclarecimento adicional foi considerado em todos os testes o nível de 

significância (α) de 0,05 ou 5%. Dentro do esperado para os dados coletados pela pesquisa, 

principalmente por serem dados coletados por meio de medidas discretas (escala Likert), os 
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dados apresentam características de distribuição não normal, possuindo assim, variabilidade 

para analise, conforme apresenta a tabela 3. 

 

Tabela 3 – Teste de Normalidade de Kolmogorov-Smirnov 

Kolmogorov-Smirnov(a) 

Construto Statistic df Sig. 

Compra Declarada 0,051 483 0,005 

Intenção de Compra 0,089 483 0,000 

Preocupação Ambiental 0,143 483 0,000 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Na sequencia, foi realizada uma Modelagem de Equações Estruturais (SEM) para 

avaliar a consistência do modelo proposto. Para tanto, o software SmartPLS 2.0 - M3 

(RINGLE, WENDE e WILL, 2005) foi o escolhido, pois permite uma melhor análise de 

dados não normalizados, conforme recomendam os autores e foi o caso da presente pesquisa.  

Como método principal de análise dos dados a SEM foi eleita pelo motivo de esse 

método permitir a avaliação das relações causais entre construtos e o subsequente teste de 

hipóteses pela avaliação dos coeficientes de caminho (path coefficients). 

Para utilização do modelo de medidas PLS-PM (Partial Least Square -Path Modeling 

ou Mínimos Quadrados Parciais – Modelagem de Caminhos), foi realizado o teste PK de 

Mardia (JÖRESKOG e SÖBOM, 1993) de aderência à uma distribuição normal multivariada, 

para demonstrar o nível de significância (p<0,05) e, avaliado os dados da matriz das variáveis 

medidas, foi observado que não respeitou a distribuição multivariada desejada, isto é, são 

dados não normalizados e que justificam o uso do software SmartPLS 2.0 - M3 (RINGLE, 

WENDE e WILL, 2005). 

Os modelos de medidas para o cálculo da SEM são aqueles que têm pressupostos de 

Distribuição Assintótica Livre, isto é, a não necessidade da normalidade multivariada. Mais 

especificamente três modelos podem ser usados: DWLS (Diagonizaded Weighted Least 

Square ou Mínimos Quadrados Ponderados Diagonalizados), WLS (Weighted Least Square 

ou Mínimos Quadrados Ponderados) e PLS-PM. (JÖRESKOG e SÖBOM, 1993; HAIR et al., 

2009). Os dois primeiros necessitam de amostras muito extensas, enquanto o PLS-PM 

possibilita uma melhor adequação para a análise dos dados em amostras menores, que foi o 

caso da presente pesquisa. 

Assim, o PLS-PM foi uma alternativa com qualidade comprovada pela comunidade 

internacional de pesquisadores em vários campos do saber (RINGLE, WENDE e WILL, 

2005) e permitiu uma melhor exploração dos dados analisados.  
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6. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

Após o retorno da avaliação e validação de face da escala realizada pelos especialistas, 

foram feitos os devidos ajustes recomendados e novamente classificadas de forma aleatória de 

1 a 45. Para esta nova classificação aleatória, foi utilizado o site 

“http://www.random.org/sequences/” e definidas as variáveis categóricas da pesquisa como 

sendo sexo, renda, faixa etária, estado civil e frequência de compra em supermercado. 

A pesquisa foi realizada entre os meses de novembro e dezembro de 2012. Para sua 

realização a escala foi disponibilizada em um link 

(https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDJpZ29hSThxc

FVNMkEwcjdVVS1jeUE6MQ ) para que as pessoas convidadas pudessem acessar a escala 

da pesquisa. Na escala os respondentes encontravam duas colunas, na coluna “VOCÊ” ele 

atribuía uma nota de 1 (um) até 5 (cinco) para quanto discorda ou concorda com cada frase. 

Na coluna “OUTROS” atribuía-se também uma nota de 1 (um) até 5 (cinco), para quanto ele 

acredita que as outras pessoas (de seu convívio ou da sociedade em geral) discordariam  ou 

concordariam com cada frase, onde UM significava que discorda totalmente com a frase e 

CINCO significava que concorda totalmente com a frase. 

Assim, através de um e-mail convite,  foram convidados a participar da pesquisa 6407 

indivíduos retirados de uma base de dados composta por profissionais de mercado de uma 

empresa que realiza pesquisas e, destes, 512 responderam a pesquisa completa  (apêndice I). 

Para filtram e atender o objetivo da pesquisa, foram consideradas as respostas das pessoas que 

responderam frequentar o mercado uma vez por mês, a cada 15 dias e semanalmente. As 

respostas dos indivíduos com frequência ao mercado de uma vez a cada dois meses e 

raramente, foram descartadas para a presente pesquisa. Desta forma, um total de 483 respostas 

completas foram consideradas validas para a pesquisa. 

 

6.1. Análise dos Resultados 

 

Quanto ao perfil dos respondentes da pesquisa foram usadas as variáveis categóricas 

sexo, renda, faixa etária, estado civil e frequência ao mercado. Na análise das frequências 

sobre o perfil dos respondentes a amostra está constituída por 50% do sexo feminino e 50% 

do sexo masculino. Quanto à renda familiar, o maior percentual da amostra está na faixa de 

renda acima de quatro mil reais (38,6%), seguida pela faixa de renda entre dois e três mil reais 

(20,7%). 

http://www.random.org/sequences/
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDJpZ29hSThxcFVNMkEwcjdVVS1jeUE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDJpZ29hSThxcFVNMkEwcjdVVS1jeUE6MQ
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Quanto à faixa etária e o estado civil, a amostra está constituída em grande parte por 

pessoas com idade de até 35 anos (63,6%), sendo que, até 25 anos são 22,5% e entre 26 e 35 

anos são 41,6%. Dos respondentes, 15,7% possuem mais de 45 anos. Quanto ao estado civil, 

51,4% da amostra respondeu como sendo solteiro e 48,6% como sendo casado. 

Quanto a frequência ao mercado, descartados os 28 indivíduos que responderam que 

vão ao mercado raramente ou uma vez a cada dois meses, 47,5% fazem compras semanais, 

28,3% a cada 15 dias e 24,2% um vez por mês. 

Qualificado o perfil da amostra e com os dados obtidos pela pesquisa, foram estimados 

os modelos reflexivos, partindo do modelo geral da pesquisa. A escala validada ficou 

composta por 16 itens em Preocupação Ambiental, 14 itens em Compra Declarada e 15 itens 

em Intenção de Compra sendo os itens que compõem cada construto do trabalho as 

manifestações para cada construto, conforme apresenta a figura 14. 

 

Figura 14 – Modelo Geral da pesquisa 

 
Fonte – Elaborado do autor 

 

A preocupação ambiental ficou como influenciadora para os construtos intenção de 

compra e compra declarada e a intenção de compra como influenciadora em compra 

declarada, ou seja, a intenção pode ser transformada em compra declarada (possibilidade de 

ação de compra), conforme as hipóteses estipuladas pela pesquisa. 
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6.1.1. Analise dos Dados sob a Percepção Individual (VOCÊ) 

 

Inseridos todos os indicadores em cada um de seus respectivos construtos e feitos os 

devidos ajustes estatísticos, a figura 15 apresenta o modelo 1 gerado pela atitude que o 

indivíduo toma para si. 

 

Figura 15 – Modelo 1 ajustado com a percepção do indivíduo pelo uso da MEE PLS-PM 

 

Fonte – Elaborado do autor 

Nota: Todos os coeficientes estruturais se mostraram significantes (p < 0,05). Significância estimada através do 

método de reamostragem (bootstrap) com 1000 repetições (Ringle et al., 2005) 
 

Após a primeira rodada foram descartados os itens com baixa qualidade de ajuste no 

modelo, isto é, itens com carga fatorial abaixo de 0,60 dentro de seu construto. Este valor 

busca testar uma correlação significativa com as outras variáveis dentro do mesmo construto 

mostrando estar relacionada com o que se pretende avaliar e permitindo um ajuste de maior 

qualidade, conforme recomendado pela literatura (CAMPBELL e FISKE,1959; PASQUALI, 

1996; CHIN, 2009; RINGLE; WENDE; WILL, 2005).  

Para avaliação do modelo estrutural outro critério essencial é o coeficiente de 

determinação (R
2
). Coeficientes de determinação de 0,19 até 0,33 são considerados fracos, de 

0,34 até 0,66 são considerados moderados e acima de 0,67 são considerados substanciais de 

acordo com (Chin, 1998 apud Henseler, Ringle, & Sinkovics, 2009). Avaliado os R
2
, 

constata-se que são considerados moderados. Ainda, os valores das AVEs estão acima 
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daquele entendidos como referenciais (>0,50), além dos valores da Confiabilidade Composta 

e dos Alfas de Cronbach, indicado que o modelo está bem ajustado e apresenta qualidade para 

ser interpretado (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Critérios de Qualidade dos ajustes do Modelo – Especificação do MEE - Valores da variância média 

extraída (AVE), confiabilidade composta, R2 e Alfa de Cronbach dos Contrutos 

Construto AVE 
Confiabilidade 

Composta 
R

2
 

Alfa de 

Cronbach 

Compra 

Declarada 
0,578 0,905 0,591 0,878 

Intenção 

Compra 
0,524 0,916 0,381 0,898 

Preocupação 

Ambiental 
0,540 0,854 

 
0,798 

Valores de 

Referência 
>0,50 >0,70 Vide Texto >0,70 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dando sequência, foi analisada a raiz quadrada das AVEs (RMS-AVE) de cada 

construto com seus coeficientes de correlação de Pearson para confirmar a validade 

discriminante dos dados e que são apresentados na Tabela 5. O modelo apresenta validade 

discriminante quando as RMS-AVE são maiores que os respectivos coeficientes de correlação 

de Pearson. Observa-se que na Tabela 5 os valores da RMS-AVE são maiores que as 

correlações, indicando que há validade discriminante do modelo. Considerando que o valor da 

correlação de intenção de compra com compra declarada foi de 0,763 e que a raiz quadrada da 

AVE foi de 0,760, logo, a validade discriminante pode ser questiona, seguindo este critério.  

 

Tabela 5 – Comparação dos quadros das AVE’s versus Correlação dos Construtos (em cinza) 

  
Compra 

Declarada 

Intenção 

Compra 

Preocupação 

Ambiental 

Compra 

Declarada 
0,760     

Intenção 

Compra 
0,763 0,724   

Preocupação 

Ambiental 
0,396 0,617 0,735 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Mesmo assim, para este caso há validade discriminante pela correlação desatenuada 

(NETEMEYER et al., 2003), que pode ser calculada através da divisão da correlação entre os 

fatores em análise (0,763) pela raiz quadrada da confiabilidade da compra declarada (0,878 – 

ver tabela 4) elevado ao quadrado e multiplicado pela confiabilidade da intenção de compra 
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(0,898 – ver tabela 4). Os autores explicam que, sendo o resultado menor que 1, a validade 

discriminante é verdadeira e, neste caso, o resultado foi 0,86. 

Ainda, para se avaliar a qualidade geral do modelo calculou o indicador GoF 

(Goodness-of-Fit) que é dado pela média geométrica do R
2
 médio e a AVE média 

(Tenenhuaus et al., 2005, citado em Bido; Godoy; Ferreira; Moreira e Scartezini, 2011). O 

valor calculado foi de 0,516, indicado que o modelo foi bem ajustado, pois segundo os 

autores, valores acima de 0,36 são considerados bons para áreas como as Ciências Sociais. 

 

Quadro 7 – Itens ajustados do modelo 1 

Construto Item Descrição 

Compra Declarada 

P_12 
Sempre compro alimentos sem agrotóxicos, pois sei que estou contribuindo 

para o meio ambiente. 

P_28 Sempre compro produtos orgânicos porque são mais saudáveis. 

P_30 
Sempre compro produtos com certificação ambiental porque são 

ambientalmente corretos. 

P_37 
Sempre que compro um produto, verifico se é de empresas que prejudicam ou 

desrespeitam o meio ambiente. 

P_39 Sempre compro produtos com menos embalagem possível. 

P_41 Pago mais para comprar produtos que promovam a proteção ambiental. 

P_45 
Compro produtos químicos domésticos (detergentes e produtos de limpeza) 

que sejam ecologicamente corretos ou biodegradáveis 

Intenção de Compra 

P_5 
Estou disposto a comprar produtos químicos domésticos (detergentes e 

produtos de limpeza) que sejam ecologicamente corretos ou biodegradáveis. 

P_6 
Estou disposto a evitar a compra produtos com embalagens que não são 

biodegradáveis. 

P_7 
Estou disposto a comprar produtos compactados para reduzir a emissão de 

gases na atmosfera. 

P_10 
Estou disposto a dar preferência a produtos com informações sobre as 

certificações ambientais dos fabricantes. 

P_11 Quando possível, procuro escolher produtos que causam menor poluição. 

P_13 
Estou disposto a pagar um pouco mais por produtos e alimentos que estão 

livres de elementos químicos e que prejudicam o meio ambiente. 

P_14 
Estou disposto a evitar produtos fabricados que prejudicam ou desrespeitam o 

meio ambiente. 

P_33 
Procuro considerar se o produto que pretendo comprar não prejudica o meio 

ambiente ou outras pessoas. 

P_34 
Estou disposto a comprar alimentos sem agrotóxicos porque eles respeitam o 

meio ambiente. 

P_40 
Estou disposto a comprar produtos com pouca embalagem para reduzir o 

consumo de recursos naturais. 

Preocupação Ambiental 

P_18 
Embalagens plásticas e de papelão devem ser recicladas e não descartadas no 

meio ambiente. 

P_20 Sempre procuro reutilizar as embalagens dos produtos sempre que possível. 

P_21 Fico incomodado quando vejo as pessoas sujando os parques e ruas. 

P_32 
Empresas que prejudicam ou desrespeitam o meio ambiente deveriam ser 

punidas. 

P_36 O desmatamento pode colocar em risco o futuro da humanidade. 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Considerando este ajuste, o quadro 7 apresenta as assertivas que formaram o modelo 1 

com os itens que compõem cada construto para a percepção do indivíduo para produtos 

verdes no varejo.  

É possível dizer que a preocupação ambiental é percebida pelo uso e descarte de 

embalagens, isto é, os indivíduos participantes da pesquisa sentem-se incomodados com os 

resíduos gerados pelos produtos e pelas empresas. 

Na sequência, é possível observar esta preocupação ambiental refletindo claramente na 

intenção de compra. Os itens ajustados estão ligados a produtos com pouca embalagem, 

biodegradáveis ou compactados. Este reforço também é visto quando são observados os itens 

da compra declarada, onde, as intenções deveriam ser transformadas em disposições de ação 

de compra para produtos orgânicos, compactos, certificados e biodegradáveis. No entanto, 

surge uma fragilidade nestas relações, pois, a preocupação ambiental não é transformada em 

disposições de ação de compra (compra declarada). 

Com base nesta análise e na qualidade dos ajustes do modelo, pode-se fazer 

inferências sobre os coeficientes de caminho e sobre os seus valores, já que estando o modelo 

ajustado, esses valores podem ser usados para se avaliar as hipóteses advindas da teoria, 

conforme tabela 6. 

 

Tabela 6 – Avaliação das Hipóteses apresentadas na pesquisa 

Hipótese Caminho Coeficiente p-value Conclusão 

H1 Preocupação Ambiental ==> Intenção de Compra 0,617 0,038 Suportada 

H2 Preocupação Ambiental ==> Compra Declarada - 0,122 0,051 Não Suportada 

H3 Intenção de Compra ==> Compra Declara 0,838 0,039 Suportada 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Apesar da intenção de compra ser transformada em compra declarada (H3) 

apresentando um coeficiente de aproximadamente 0,84, conforme demonstrado pela tabela 6. 

Esta relação torna-se questionável, pois, H3>H1>H2 (existe mais compra declarada que 

intenção de compra). 

As mesmas pessoas que afirmam transformar a intenção de compra em compra 

declarada (comportamento), não estão dispostas a agirem de forma que a preocupação 

ambiental (atitude) se reflita em comportamento de compra (H2), isto é, mesmo apresentando 

uma preocupação com o descarte de embalagens e com a produção de produtos orgânicos, não 

transformam sua atitude em comportamento para estes produtos no varejo.  
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A principal explicação pode estar em Bagozzi (1981) onde, a atitude não tem relação 

direta com o comportamento ou, em alguns casos, pode ter uma baixa relação. Segundo o 

autor, experiências vividas no passado ou a intenção de realização são os fatores que podem 

ser transformados em comportamento. Este aspecto é confirmado pela correlação entre 

preocupação ambiental e intenção de compra (0,617 – ver tabela 5) que provoca o efeito da 

mediação entre os construtos de preocupação ambiental e compra declarada. Outro caminha 

para explicar a relação das hipóteses, pode estar no conceito de desejabilidade social, nas 

respostas que o indivíduo forneceu avaliando a percepção dos outros a sua volta. 

 

6.1.2. Analise dos Dados sob a Percepção de Sociedade (OUTROS) 

 

Baseado no conceito de desejabilidade social, onde as pessoas respondem de forma 

politicamente correta (RIBAS et al, 2005), o modelo 2 da pesquisa parte da análise das 

respostas fornecidas pelos participantes sobre sua observação de como os outros percebem as 

mesmas questões respondidas por ele. Partindo destas respostas, foi montado um segundo 

modelo considerando todos os itens da escala, mas com a percepção do individuo sobre a 

sociedade (figura 16).  

 

Figura 16 – Modelo 2 ajustado com base na percepção da sociedade pelo uso da MEE PLS-PM 

 

Fonte – Elaborado do autor 

Nota: Todos os coeficientes estruturais se mostraram significantes (p < 0,05). Significância estimada através do 

método de reamostragem (bootstrap) com 1000 repetições (Ringle et al., 2005) 
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Após a primeira rodada foram descartados os itens com baixa qualidade de ajuste no 

modelo 2 (itens com carga fatorial abaixo de 0,60 dentro de seu construto). Este valor busca 

testar uma correlação significativa com as outras variáveis dentro do mesmo construto 

(validade convergente) mostrando estar relacionada com o que se pretende avaliar e 

permitindo um ajuste de maior qualidade, conforme recomendado pela literatura 

(CAMPBELL e FISKE,1959; PASQUALI, 1996; CHIN, 2009; RINGLE; WENDE; WILL, 

2005). 

A avaliação do modelo 2 também foi baseada nos critérios do coeficiente de 

determinação (R
2
), da variância média extraída (AVE), da Confiabilidade Composta e dos 

Alfas de Cronbach, conforme apresentado na tabela 7. Avaliado os R
2
, constata-se que são 

considerados moderados e os valores das AVEs estão acima daquele entendidos como 

referenciais (>0,50), indicado que o modelo está bem ajustado e apresenta qualidade para ser 

interpretado. 

 

Tabela 7 – Critérios de Qualidade dos ajustes do Modelo – Especificação do MEE - Valores da variância média 

extraída (AVE), confiabilidade composta, R2 e Alfa de Cronbach dos Contrutos 

Construto AVE 
Confiabilidade 

Composta 
R

2
 

Alfa de 

Cronbach 

Compra 

Declarada 
0,516 0,864 0,561 0,812 

Intenção_Comp 0,501 0,833 0,422 0,752 

Preocupação 

Ambiental 
0,520 0,844   0,769 

Valores de 

Referência 
>0,50 >0,70 Vide Texto >0,70 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dando sequência, foi analisada a raiz quadrada das AVEs (RMS-AVE) de cada 

construto com seus coeficientes de correlação de Pearson para confirmar a validade 

discriminante dos dados (Tabela 8). O modelo apresentou validade discriminante, pois as 

RMS-AVE são maiores que os respectivos coeficientes de correlação de Pearson. 

Tabela 8 – Comparação dos quadros das AVE’s versus Correlação dos Construtos (em cinza) 

  
Compra 

Declarada 

Intenção 

Compra 

Preocupação 

Ambiental 

Compra 

Declarada 
0,718     

Intenção 

Compra 
0,718 0,708   

Preocupação 

Ambiental 
0,626 0,650 0,721 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Ainda, para se avaliar a qualidade geral do modelo calculou o indicador GoF 

(Goodness-of-Fit) que é dado pela média geométrica do R
2
 médio e a AVE média 

(Tenenhuaus et al., 2005, citado em Bido; Godoy; Ferreira; Moreira e Scartezini, 2011). O 

valor calculado foi de 0,502, indicado que o modelo foi bem ajustado, pois segundo os 

autores, valores acima de 0,36 são considerados bons para áreas como as Ciências Sociais. 

Uma vez confirmada a qualidade dos ajustes do modelo, pode-se fazer inferências 

sobre os coeficientes de caminho e sobre os seus valores, já que estando o modelo ajustado, 

esses valores podem ser usados para se avaliar as hipóteses advindas da teoria, conforme 

tabela 9. 

 

Tabela 9 – Avaliação das Hipóteses apresentadas na pesquisa 

Hipótese Caminho Coeficiente p-value Conclusão 

H1 Preocupação Ambiental ==> Intenção de Compra 0,650 0,0385 Suportada 

H2 Preocupação Ambiental ==> Compra Declarada 0,276 0,0548 Não Suportada 

H3 Intenção de Compra ==> Compra Declara 0,539 0,0562 Suportada 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto aos itens a serem analisados sobre a percepção dos respondentes da pesquisa 

para a sociedade estão apresentados no quadro 8 sendo possível observar que ficaram as 

assertivas que correspondem mais com ações efetivas das pessoas em seu cotidiano. Neste 

caso, é possível observar uma baixa influência da atitude (preocupação ambiental) no 

comportamento (compra declarada). Este aspecto é reforçado pelos itens que comuns 

ajustados nos modelos 1 e 2.  

Para a Preocupação Ambiental, os itens 20 e 21, para a Intenção de Compra, os itens 5, 

11, 14 e 33 e para Compra Declarada, os itens 12, 28, 30, 37 e 41. 

Comparando os dois modelos, na Preocupação Ambiental é possível observar que 

existe um complemento entre os dois modelos, isto é, o que o respondente faz, ele observa os 

outros fazerem. 

Quanto a Intenção de Compra, os respondentes demonstram que ele e a sociedade 

apresentam disposição em ter um comportamento de compra que reflita sua preocupação 

ambiental (atitude), pois os itens em comum nos dois modelos apresentam referência a 

produtos ecologicamente corretos e de menor impacto ambiental. 
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Contudo, quanto se trata de Compra Declarada os itens em comum refletem uma perfil 

de compra ecologicamente correta considerando, inclusive, o preço mais alto de produtos que 

promovam a proteção ambiental (item 41).  

 

 

Quadro 8 – Itens ajustados do modelo 2 

Construto Item Descrição 

Preocupação 

Ambiental 

P_20 Sempre procuro reutilizar as embalagens dos produtos sempre que possível. 

P_21 Fico incomodado quando vejo as pessoas sujando os parques e ruas. 

P_23 Estou preocupado com a poluição em minha cidade. 

P_27 
Sinto que posso ajudar a resolver o problema dos recursos naturais economizando agua e 

energia. 

P_38 Separo o lixo reciclável do lixo orgânico em minha casa. 

Intenção de 

Compra 

P_5 
Estou disposto a comprar produtos químicos domésticos (detergentes e produtos de 

limpeza) que sejam ecologicamente corretos ou biodegradáveis. 

P_11 Quando possível, procuro escolher produtos que causam menor poluição. 

P_14 
Estou disposto a evitar produtos fabricados que prejudicam ou desrespeitam o meio 

ambiente. 

P_25 Estou disposto a comprar produtos concentrados. 

P_33 
Procuro considerar se o produto que pretendo comprar não prejudica o meio ambiente ou 

outras pessoas. 

Compra 

Declarada 

P_3 
Sempre escolho um produto que é menos prejudicial às outras pessoas e ao meio 

ambiente, quando avalio dois produtos concorrentes. 

P_12 
Sempre compro alimentos sem agrotóxicos, pois sei que estou contribuindo para o meio 

ambiente. 

P_28 Sempre compro produtos orgânicos porque são mais saudáveis. 

P_30 Sempre compro produtos com certificação ambiental porque são ambientalmente corretos. 

P_37 
Sempre que compro um produto, verifico se é de empresas que prejudicam ou 

desrespeitam o meio ambiente. 

P_41 Pago mais para comprar produtos que promovam a proteção ambiental. 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Comparando as relações de Intenção de Compra e Compra Declarada do modelo 1 e 2, 

é possível observar, no modelo 1, o coeficiente de 0,84 representa uma relação significante de 

transformação da intenção em compra declara. 

Por outro lado, os mesmos indivíduos têm uma percepção parecida quando analisada 

suas respostas de observação da sociedade, onde o coeficiente de aproximadamente 0,539 

representa uma relação significante de transformação da intenção em compra declara, contudo 

surge uma relação indireta entre preocupação ambiental e compra declarada, representado por 

um coeficiente de 0,276 (conforme tabela 9). Os respondentes observam que algumas pessoas 

transformam sua preocupação ambiental (atitude) em compra declara (comportamento). 

Quanto a explicação pelo não ajuste da hipótese H3 do modelo 1, é aceitável dizer que 

o comportamento só existe por meio da intenção, conforme comprovou Bagozzi (1981). Por 
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outro lado, pela desejabilidade social é possível observar que a maioria das pessoas não 

admitirem que não estão comprando e nem pagando mais para valorizar produtos e empresas 

ecologicamente corretas, mesmo com a mediação da intenção. 

Ainda assim, esta explicação ganha força quando analisadas as respostas do item 3 

(Sempre escolho um produto que é menos prejudicial às outras pessoas e ao meio ambiente, 

quando avalio dois produtos concorrentes.), conforme a tabela 10. 

 

Tabela 10 – Respostas do item 3 da escala 

 
Frequência Percentual 

Percentual 

Acumulado 

V
O

C
Ê

 

1,00 52 10,8 10,8 

2,00 83 17,2 28,0 

3,00 107 22,2 50,1 

4,00 115 23,8 73,9 

5,00 126 26,1 100,0 

  Total 483 100,0   

O
U

T
R

O
S

 1,00 83 17,2 17,2 

2,00 112 23,2 40,4 

3,00 181 37,5 77,8 

4,00 67 13,9 91,7 

5,00 40 8,3 100,0 

  Total 483 100,0   

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Nota-se claramente que as respostas são inversamente proporcionais, quando as 

pessoas respondem por elas, 72% dizem que fazem sempre ou quase sempre, por outro lado, 

quando elas respondem apontando sua observação aos outros, 78% dizem que os outros nunca 

ou quase nunca fazem. 

Portanto, pode-se dizer que a relação das hipóteses H1>H3>H2 do modelo 2 é 

verdadeira e que a melhor justificativa para as hipóteses H3 está na desejabilidade social e que 

a hipótese H2 do modelo 1 necessita da mediação da intenção para existir. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Muitas vezes, a decisão tomada do individuo não é aquela desejada por ele, mas a 

decisão que melhor atende sua realidade no momento. Por outro lado, a sociedade ao qual o 

mesmo está inserido não gera condições de adaptação e cobra-lhe posturas que ainda não 

fazem parte de sua realidade. 

Apesar de Lordelo, Fonseca e Araújo (2000) demonstrarem que os resultados de 

pesquisas ligadas a comportamento são diferentes entre indivíduos que possuem diferentes 

condições socioeconômicas, o reflexo da preocupação ambiental na compra declarada não 

demonstrou sofrer alterações com as variáveis categóricas que compõem um indicador 

socioeconômico, pois, grande parte dos indivíduos que participaram da presente pesquisa, são 

jovens e com renda superior a quatro mil reais. 

No entanto, se a intenção do consumidor está comprovada, conforme apresentaram 

Lages e Vargas Neto (2002); Ceschin e Marchetti (2009) e Moretti, Silva e Braga Junior 

(2010), por que não se encontra produtos ecologicamente corretos e produtos orgânicos 

ocupando grandes espaços nos supermercados? O motivo pode estar no fato de que grande 

parte dos consumidores não estão verdadeiramente dispostos a pagar mais por estes produtos 

ou mesmo valorizar empresas que se preocupam com as questões ambientais (GARCIA et al 

2008), conforme foi comprovado através da hipótese H2 da pesquisa, que relaciona 

preocupação ambiental com compra declarada,  apresentada no modelo 1 e confirmada pelo 

modelo 2. Deve-se trabalhar na cultura do consumidor para este tipo de produto, gerando a 

efetiva intenção. 

Quanto ao aspecto preço, quando o indivíduo foi indagado sobre sua postura, 48% 

responderam que pagam mais, contudo, quando indagado sobre a postura dos outros, 60% 

responderam que não pagariam mais. O que se percebe, é o fato da decisão de compra estar 

nos produtos de rotina e não na disposição de mudar suas escolhas no momento da compra 

quando se compara um produto verde com um convencional. 

Este fato reforça a ideia da desejabilidade social avaliada pelo instrumento de Crowne 

e Marlowe (1960) onde, mesmo ficando no anonimato, as pessoas respondem as pesquisas de 

forma politicamente correta conforme demonstraram Ribas Junior, Seidl-De-Moura e Hutz 

(2004). Foi possível observar que temas ligados a questão ambiental apresentam o viés do 

politicamente correto e é confirmado pelas pesquisas de Bedante e Slongo (2004); Seyfang e 

Paavola (2008) e Braga Junior, Silva e Aquino (2012).  

Caso contrário, os resultados das respostas entre o que o indivíduo realiza e o que ele 



84 

 

observa na sociedade deveriam ser praticamente iguais, pois todos estão na sociedade e são 

parte dela. Outro aspecto que pode estar contribuindo para o não crescimento da oferta de 

produtos verdes no varejo supermercadista pode estar ligado ao posicionamento do marketing.  

Ainda sem sustentação teórica, existe a possibilidade do consumidor não perceber a 

importância de mudar o habito de consumo e focar apenas no modismo do tema e no aspecto 

de que as empresas apenas falam que o produto é verde, surgindo assim, um campo para 

novas pesquisas. 

Mais uma vez, a presente pesquisa demonstrou que a preocupação ambiental não 

reflete em compra declarada para produtos verdes e orgânicos no varejo, mas para uma grande 

parte da amostra, a relação entre a preocupação ambiental e  a intenção de compra se 

apresentou forte e este aspecto da intenção é reforçado por autores, como,  Ajzen e Fishbein 

(1977); Bagozzi (1981); Blackwell, Miniard e Engel (2005) e Morwitz, Steckel e Gupta 

(2007). 

Assim, torna-se possível entender o problema que orientou a presente pesquisa: Se a 

Preocupação Ambiental influenciava na compra declarada de produtos verdes no varejo. Foi 

observado que esta relação não é suportada estatisticamente, mesmo que, para chegar à 

compra declarada, seja necessário entender a intenção de compra do consumidor como foi 

explicado nas pesquisas de Ceschin e Marchetti (2009) e Moretti, Silva e Braga Junior (2010). 

Até o momento, as pesquisas realizadas no Brasil demonstraram que o consumidor 

tem consciência ecológica (LAGES e VARGAS NETO, 2002; MORETTI, SILVA E 

BRAGA JUNIOR, 2010), apresenta um comportamento de recompensa as empresas com 

postura socioambientalmente corretas (GARCIA et al, 2008) e tem intenção de compra para 

produtos verdes e orgânicos no varejo (BEDANTE e SLONGO, 2004; LAGES e VARGAS 

NETO, 2002). No entanto, não existiam pesquisas que mediam suas verdadeiras declarações 

de compra. 

Na presente pesquisa, os resultados demonstram o fato de este caminho parecer 

correto, mas sofrer com a grande influência das respostas politicamente corretas e que acabam 

prejudicando futuros desdobramentos em novas pesquisas, pois fica a sensação de que o 

consumidor está realizando o que foi pesquisado. 

Por este motivo, buscou-se apoia nos resultados da pesquisa de Braga Junior, Silva e 

Aquino (2012) onde o viés das respostas politicamente corretas foi anulado pela percepção 

que o indivíduo tem dos outros na sociedade. 

Através do modelo 2, a presente pesquisa demonstrou uma forma de contribuir para o 

desenvolvimento das novas pesquisas no campo do consumo de produtos verdes. No modelo 
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2, o baixo coeficiente que reflete a preocupação ambiental em compra declarada, justifica o 

pouco espaço de venda que os supermercados dedicam aos produtos verdes e orgânicos e 

corrobora com um retrato mais próximo da realidade. 

Existe também um caminho desenhado, tanto no modelo 1 quanto no modelo 2, entre a 

intenção de compra e a compra declarada que apresentou valores considerados animadores 

para o tema, pois através do modelo 2, foi possível observar que o consumidor já está 

comprando produtos concentrados, possivelmente por perceberem vantagens econômicas. 

Este movimento também é observado na indústria que, para melhorar a imagem de 

seus produtos convencionais, começou a oferecer papel higiênico compactado e produtos de 

limpeza concentrados ou em embalagens maiores para um menor consumo unitário e para 

uma otimização das embalagens. 

Um contraponto a ser refletido, pode ser a possibilidade dos consumidores estarem 

buscando produtos orgânicos ou ecologicamente corretos em varejos especializados nestes 

produtos, fazendo com que os supermercados convencionais não se preocupem em investir e 

divulgar este tipo de produto em suas lojas, abrindo assim, um campo de pesquisa. 

Por fim, a principal contribuição do estudo para a academia foi comprovar que o 

consumidor ainda não está comprando de forma considerável produtos verdes no varejo 

supermercadista convencional, mas existe esta tendência desenhada que, possivelmente, ainda 

esbarra no preço e no habito de consumo. Possivelmente, cabe a indústria e ao varejo 

trabalharem na mudança de hábito do consumidor, abrindo mais espaço para este tipo de 

produto e demonstrando as principais vantagens ao consumidor. 

De fato, foi mostrado na literatura que o interesse sobre o assunto é grande em todos 

os setores da sociedade e a mobilização das empresas em prol de serem reconhecidas como 

boas praticantes da sustentabilidade é um sinal evidente. Contudo, ainda não há um consenso 

estabelecido ou mesmo estudos que esgotem o tema de forma sistemática.  

Além deste aspecto, pode-se dizer que a escala utilizada na pesquisa pode ser usada 

para novas pesquisas, pois, este trabalho ficou limitado pelo tamanho da amostra e perfil 

demográfico dos respondentes mas que, conseguiu consolidar e comprovar uma realidade 

ainda presente no mercado brasileiro, a baixa relação entre preocupação ambiental e compra 

declarada. 

Como sugestão para novas pesquisas, seria ampliar a aplicação da presente escala e 

mapear o perfil do consumidor do varejo especializado em produtos orgânicos e 

ecologicamente corretos para tentar replicar estas características no varejo convencional, o 

supermercado.  
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APÊNDICE I 

 

Formulário disponibilizado na internet para o respondentes da pesquisa: 

 

PERCEPÇÃO DE COMPRA PARA PRODUTOS VERDES 
 

Olá! Gostaria de convidá-lo a participar de uma pesquisa sobre "Percepção para Produtos Verdes" e concorrer a 
um TABLET AOC BREEZE 2 MW0821 COM 4GB, WI-FI, BLUETOOTH, CÂMERA 3MP, TELA 8" E 

ANDROID 2.3. O sorteio será dia 23/12/2012. O sorteio ocorrerá pelo e-mail cadastrado ao final do questionário 

Caso haja alguma dúvida, por favor, entre em contato com Sergio Silva Braga Junior, através do e-mail 

sergio.bragajunior@gmail.com ou sergio@tupa.unesp.br A seguir você encontrará para cada pergunta duas 

colunas para resposta. Na coluna VOCÊ dê uma nota de 1 (um) até 5 (cinco) para quanto você discorda ou 

concorda com cada frase. Na coluna OUTROS dê, também uma nota de nota de 1 (um) até 5 (cinco), para quanto 

você ACREDITA QUE OUTRAS PESSOAS (DO SEU CONVÍVIO OU DA SOCIEDADE EM GERAL) 

discordariam ou concordariam com cada frase. A nota UM você discorda totalmente da frase e CINCO você 

concorda totalmente com a frase. 

*Obrigatório 

 
Produtos quimicos domésticos (detergentes e produtos de limpeza) são prejudiciais ao meio ambiente após seu 

uso. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Sempre compro produtos concentrados pois podem economizar agua e energia * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Sempre escolho um produto que é menos prejudicial às outras pessoas e ao meio ambiente, quando avalio dois 

produtos concorrentes. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Procuro utilizar transporte publico ou andar de bicicleta. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

 

 

 

 

mailto:sergio.bragajunior@gmail.com
mailto:sergio@tupa.unesp.br
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Estou disposto a comprar produtos quimicos domésticos (detergentes e produtos de limpeza) que sejam 

ecologicamente corretos ou biodegradáveis. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Estou disposto a evitar a compra produtos com embalagens que não são biodegradáveis. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Estou disposto a comprar produtos compactados para reduzir a emissão de gases na atmosfera. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Sempre compro produtos em "refil" para aproveitar a embalagem anterior. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

As certificações ambientais indicam que o fabricante pode apresentar uma preocupação com o meio ambiente. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Estou disposto a pagar um pouco mais por produtos e alimentos que estão livres de elementos químicos e que 

prejudicam o meio ambiente. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Estou disposto a evitar produtos fabricados que prejudicam ou desrespeitam o meio ambiente. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
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Estou disposto a dar preferência a produtos com informações sobre as certificações ambientais dos fabricantes. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Estou disposto a pagar mais para comprar produtos orgânicos pois não impactam no meio ambiente. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Entendo que produtos orgânicos não causam impacto no meio ambiente. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Sinto que posso proteger o meio ambiente comprando produtos que são ambientalmente corretos. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Embalagens plásticas e de papelão devem ser recicladas e não descartadas no meio ambiente. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Minha intenção de compra para produtos ecologicamente correta, avalia a diferença no preço. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Sempre procuro reutilizar as embalagens dos produtos sempre que possível. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
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Fico incomodado quando vejo as pessoas sujando os parques e ruas. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Pago mais para comprar produtos orgânicos pois são mais saudáveis. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Quando possível, procuro escolher produtos que causam menor poluição. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Estou preocupado com a poluição em minha cidade. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Compro produtos quimicos domésticos (detergentes e produtos de limpeza) que sejam ecologicamente corretos 

ou biodegradáveis * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Estou disposto a comprar produtos concentrados. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Sempre compro produtos compactados para contribuir com a redução da emissão de gases e por ser mais facil 

para transportar. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
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Sinto que posso ajudar a resolver o problema dos recursos naturais economizando agua e energia. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Sempre compro alimentos sem agrotóxicos pois sei que estou contribuindo para o meio ambiente. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Sempre compro produtos orgânicos porque são mais saudáveis. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Tenho autonomia de decisão nas compras do supermercado. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

 

Estou disposto a comprar produtos em "refil" para aproveitar a embalagem anterior. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Sempre compro produtos com certificação ambiental porque são ambientalmente corretos. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Embalagens plásticas e de papelão consomem muitos recursos naturais. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
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Empresas que prejudicam ou desrespeitam o meio ambiente deveriam ser punidas. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Procuro considerar se o produto que pretendo comprar não prejudica o meio ambiente ou outras pesoas. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Estou disposto a comprar alimentos sem agrotóxicos porque eles respeitam o meio ambiente. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Sempre compro produtos com um design de embalagem não tradicional, pois pode gerar menos resíduos 

sólidos. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

O desmatamento pode colocar em risco o futuro da humanidade. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Sempre que compro um produto, verifico se é de empresas que prejudicam ou desrespeitam o meio ambiente. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Separo o lixo reciclável do do lixo orgânico em minha casa. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
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Sempre compro produtos com menos embalagem possível. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Estou disposto a comprar produtos com pouca embalagem para reduzir o consumo de recursos naturais. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Pago mais para comprar produtos que promovam a proteção ambiental. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

A emissão de gás carbonico é prejudicial a atmosfera. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Defensivos agricolas e agrotóxicos em alimentos prejudicamo meio ambiente. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Estaria disposto a comprar alguns produtos (agora comprados em tamanhos menores) em pacotes maiores com 

menor freqüência. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
       

 

Na compra, eu já troquei ou deixei de usar produtos por razões ecológicas. * 

  
1 2 3 4 5 

 

VOCÊ 
       

OUTROS 
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Sexo * 

  Masculino 

  Feminino 
 

Costumo ir ao supermercado fazer compras: * 

  Toda Semana 

  A cada 15 dias 

  Uma vez por mês 

  Uma vez a cada 2 meses 

  Raramente 
 

 

 

Renda 

  Até R$ 1.000,00 

  de R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00 

  de R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00 

  de R$ 3.001,00 a R$ 4.000,00 

  acima de R$ 4.000,00 
 

Faixa_Etária * 

  até 25 anos 

  de 26 anos a 35 anos 

  de 36 anos a 45 anos 

  acima de 45 anos 
 

Estado_Civil * 

  Solteiro 

  Casado 
 

E-mail para participar do sorteio  
 

Enviar
 

Nunca envie senhas em formulários do Google. 

Tecnologia Google DocsDenunciar abuso - Termos de Serviço - Termos Adicionais 
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