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RESUMO

Em tempos de forte apelo pela sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, a

Universidade pode servir como agente de conscientização para um consumo consciente.

Nesse contexto, o presente trabalho busca analisar o papel do ensino acadêmico na geração

desse senso de responsabilidade frente aos atos de consumo nos ingressantes e concluintes

dos cursos de Administração e de Engenharia de Produção da Universidade Federal

Fluminense em Volta Redonda, utilizando obtenção de dados com aplicação de questionário,

para comparar e analisar possíveis distinções percebidas na formação acadêmica dos dois

cursos.

Palavras-chave: Sustentabilidade, Desenvolvimento Sustentável, Consumo

Consciente, Responsabilidade.



ABSTRACT

In times of strong appeal for sustainability and sustainable development, the

University can serve as an agent for an awareness of conscious consumption. In trus context,

this paper analyzes the role of academic teaehing in generating this sense of responsibility

towards the consumer aets in freshmen and graduates in Management and Production

Engineering from Universidade Federal Fluminense in Volta Redonda, using data obtained

with questionnaires, to compare and analyze possible distinctions perceived in these academic

courses.

Palavras-chave: Sustainability, Sustainable Development, Conscious Consumption,

Responsability ..
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO

Em meados do ano de 2001, o economista inglês Jim O'Nei11 cunhou a sigla BRIC,
,

posteriormente acrescido de um 'S', se tornando BRICS, referente a Brasil, Rússia, lndia ,

China e África do Sul, para destacar estes países, que estão em fase de desenvolvimento

acelerado, com industrialização e economia ascendentes> ganhando projeção no cenário

mundial (ORLANDINI, 2012).

No Brasil, especificamente, a produção industrial e de serviços tem vivido um crescimento

que lançou o país a um novo patamar na economia mundial. Com medidas governamentais

que solidificaram a economia, atrelado ao esforço empreendedor de muitos brasileiros e a

investimentos de capital estrangeiro em grande volume, nosso país segue em

desenvolvimento, aproveitamento oportunidades de negócio e expansão.

O agronegócio segue forte, a indústria (apesar de algum impacto sofrido em decorrência da

crise dos subprimes nos Estados Unidos) cresce a ritmo considerável e tende a ter um

crescimento condicionado pelos recentes cortes de juros e incentivo ao consumo por parte do

governo federal; o setor de serviços acelera seu crescimento.

No século passado, houve ciclos de desenvolvimento econômico a altos índices, como quando

da substituição do modelo de importações na década de 20; o milagre econômico da ditadura

militar; o plano de metas de Juscelino Kubitcsheck (50 anos de crescimento em cinco).

Porém, as medidas adotadas para tais crescimentos não resultavam em mudanças estruturais,

não evitando que o movimento cíclico do capitalismo trouxesse à tona a realidade do Brasil:

ainda não éramos uma economia sólida, em um país estruturado e com meios próprios para

atrair investimentos, equilibrar importações e exportações e sustentar uma produção industrial

forte.

Passados muitos anos, o Brasil se vê na posição de sétima maior economia mundial (de

acordo com a Economist Intelligence Unit, unidade de análise econômica da revista The
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Economist, à frente de, Espanha, Itália entre outros países desenvolvidos, a despeito de o

Brasil não ser ainda considerado como tal (The Economist, 2012).

Todo esse contexto de desenvolvimento econômico, iniciado há algumas décadas e acelerado

há alguns anos, trouxe e, cada vez mais traz, à luz a necessidade de pensar sobre outro aspecto

do desenvolvimento econômico: o consumo elevado demanda grande soma de recursos e as

sobras geram lixo, poluição e inconveniências.

O consumo na sociedade capitalista atual tem sido tamanho, que gera preocupação crescente a

respeito do tema. Existem diversas O Gs e entidades, e mesmo grupos de interesse

mobilizados na conscientização coletiva dos problemas gerados por este desenvolvimento

industrial, da produção desenfreada, ao meio ambiente, ao planeta e, consequentemente, a

toda a humanidade. O tema desenvolvimento sustentável tem sido discutido no meio
,

acadêmico, nas empresas, no terceiro setor e também entre representantes da sociedade. E

senso comum entre todas estas esferas que chegamos ao ponto em que a exploração dos

recursos naturais de forma irresponsável não é mais tolerável, ocasionando multas pela

legislação ambiental de municípios e estados, e de represália por parte de consumidores. Não

se pode mais ignorar os fatores poluição ambiental, exploração irracional e desenfreada de

recursos e mesmo a questão social, do relacionamento das organizações com seus

funcionários. Não se podem ignorar as pesquisas, notícias e estudos acerca do aquecimento

global, muito menos suas consequências já vistas em todo o mundo. ão se podem ignorar os

anseios da comunidade local e global por maior igualdade entre gêneros, justiça social,

distribuição de renda e cumprimento de direitos e acordos trabalhistas. ão se podem ignorar

a relação óbvia entre consumo, produção e exploração de recursos, e suas consequências

muitas vezes insustentáveis e prejudiciais a natureza e às sociedades presentes no local da

exploração, em curto prazo, e a toda a sociedade em longo prazo.

É urgente a reflexão a respeito do assunto, o estabelecimento de nova forma de pensar o

consumo e a relação com os recursos, meio ambiente e na relação com o dinheiro.

Durante o decorrer dos anos, o mundo tem se preocupado gradativamente com

conscientização sobre consumo, principalmente após a conferência ambiental Rio 92, quando

a preocupação com o clima, poluição, aquecimento global, entre outros fatores se tornaram

ainda mais evidentes. o Brasil, entidades como o Instituto Ethos de Responsabilidade Social

e o Instituto Akatu para o consumo consciente voltam seus esforços para a conscientização de

empresas e de consumidores, respectivamente, a respeito da responsabilidade das
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organizações no contexto apresentado nesta introdução e da relação consciente das pessoas

com seu dinheiro, seu uso e suas conseqüências.

É com esta visão que este trabalho encontra base de sustentação. Vivemos em um mundo

altamente capitalista, com alta concentração de riqueza e poder nas mãos de poucos membros

da sociedade, gerando desigualdades e injustiças sociais. O mundo como um todo urge para o

estabelecimento de uma nova relação com o espaço em que vivemos e, para isso, é necessário

uma mudança na forma como pensamos o consumo. As empresas, enquanto detentoras dos

meios de produção de bens e serviços, como geradoras das necessidades de consumo e grande

incentivadoras e beneficiárias do ciclo "produção - consumo - produção", possuem a

responsabilidade e a oportunidade de mudar o paradigma atual. No bojo deste tema,

discussão, estudo e divulgação sobre desenvolvimento sustentável, sustentabilidade,

consumerismo, consumo consciente e responsabilidade ambiental e social se fazem

necessários e estão cada vez mais presentes no ambiente acadêmico, na mídia, política e no

cotidiano em geral.

O presente capítulo faz uma introdução deste trabalho, apresentando conceitos gerais que

estão presentes no texto. Traz também a justificativa do trabalho, o objetivo geral e os

objetivos específicos.

No capítulo dois, é definida a metodologia de pesquisa, com informações sobre o instrumento

de pesquisa e a amostragem utilizada na pesquisa e as fontes para a pesquisa bibliográfica

realizada.

O leitor encontra no capítulo três a fundamentação teórica deste trabalho, onde são discorridos

no tópico 3.1 o modelo econômico atual e seus desdobramentos; a sustentabilidade e o

desenvolvimento sustentável no tópico 3.2; a responsabilidade social é discutida no tópico

3.3; no tópico 3.4 o trabalho traz à discussão o consumismo e o comportamento do

consumidor e fechando o capítulo 3., o tópico 3.5 traz conceitos., histórico e discussão sobre o

consumo consciente.

Fechando o presente trabalho~ o capítulo quatro traz os resultados da pesquisa realizada com a

aplicação dos questionários, observações e considerações sobre a mesma e comparações com
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1.1 JUSTIFICATIVA

A sociedade mundial tem se preocupado com os temas Consumo Consciente e

Desenvolvimento Sustentável. Porém, apesar da crise econômica sentida em todo o mundo,

sobretudo na Europa e Estados Unidos, com impactos já sentidos no Brasil, a economia não

pára de crescer, mesmo que a índices baixos. Também presenciamos um crescimento

demográfico, com projeções elevadas de crescimento, como os dados da pesquisa realizada

em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (ffiGE) revelaram recentemente.

Segundo o IDGE, a população brasileira atual é de cerca de 194 milhões de habitantes,

podendo chegar a 250 milhões em 2050. Existem estudiosos, como o demógrafo americano

Joel E. Cohen, que afirmam que o planeta pode abrigar entre 8 e 16 bilhões de pessoas. Se o

Brasil e os demais países continuarem a crescer no ritmo atual, o planeta pode entrar em

colapso (COELHO, 2011).

O crescimento da população gera aumento no consumo de roupas, alimentos, medicamentos,

bens duráveis, combustíveis, entre vários outros bens, demandando uma exploração maior de
r

recursos naturais em sua maioria não renováveis, causando degradação do meio ambiente. E

fato que esse crescimento demográfico se dá em maior parte entre as camadas com menos

recursos para o consumo. Entretanto, mesmo aqueles que detêm poucos recursos financeiros,

não deixam de fazê-lo, ainda que em menor escala. Além da questão ambiental, a questão

social também é ponderada nessa lógica, porquanto muitos trabalhadores são explorados e

têm seus direito negados ou reduzidos em prol da manutenção da produção a baixo custo e

aferição de maiores lucros por parte das empresas. O capitalismo propicia esta exploração dos

trabalhadores em favorecimento dos detentores dos meios de produção, gerando maior

disparidade na concentração de renda, atropelamento de direitos e outras injustiças sociais.

Nesse contexto, este trabalho se propõe a medir o grau de consciência de acadêmicos do curso

de graduação em Administração e de Engenharia de Produção da Universidade Federal

Fluminense em Volta Redonda, frente ao papel que cada indivíduo tem enquanto consumidor

e enquanto habitante do planeta em que todos vivemos. Faz-se urgente a construção de nova

forma de pensar as relações de consumo e comércio e há engajamento nesse sentido.

Entretanto, mobilizações são vistas em suma por parte de Organizações não Governamentais,

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e por algumas fundações privadas de

caráter ambiental ou social.
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1.2 OBJETIVO GERAL

Analisar o impacto da formação acadêmica na construção de uma conscientização em jovens

universitários dos cursos de graduação em Administração e Engenharia de Produção da

Universidade Federal Fluminense em Volta Redonda, em relação à sua responsabilidade

frente ao consumo de bens e serviços.

1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Investigar possíveis diferenças na formação de conhecimento e visão crítica-cidadã frente à

responsabilidade no consumo, traçando comparação entre os alunos concluintes dos cursos

de Administração e Engenharia de Produção;

2. Analisar o papel da Universidade Federal Fluminense na formação de conhecimento e visão

crítica-cidadã frente à responsabilidade no consumo, traçando comparação entre os alunos

ingressantes e concluintes dos cursos de Administração e de Engenharia de Produção}

comparando os resultados obtidos neste trabalho com os resultados alcançados pela pesquisa

de percepção do consumidor brasileiro, realizada em 2010 pelo Instituto Akatu.

,
1.3 HIPOTESE PREVISTA PARA O RESULTADO DA PESQUISA

A hipótese atesta que os alunos concluintes do curso de Administração e Engenharia de

Produção da UFF são consumidores conscientes, responsáveis quanto ao ato do consumo.

Demonstra que a universidade dispõe aos alunos, além de conhecimentos específicos

necessários à formação do profissional em Administração, a formação de pensamento crítico e

visão global cidadã, incutindo nos alunos um senso de responsabilidade frente ao consumo de

bens e serviços. Essa afirmação baseia-se nos conhecimentos oferecidos aos alunos por
,

disciplinas das grades dos cursos, tais como Responsabilidade Social e Empresarial, Etica
,

Geral e Empresarial; Gestão Ambiental e Direito, Cidadania e Etica.

Além dos conteúdos programáticos das disciplinas descritas, estima-se que o ambiente

acadêmico impregnado de reflexões e aprendizagem teórica e estudos de casos práticos

contribuem para o amadurecimento do indivíduo como cidadão e para o desenvolvimento de
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pensamento crítico e visão científica, não alienável, acerca dos assuntos concernentes não

apenas ao curso de Administração e Engenharia de Produção, mas à vida como um todo.



CAPÍTULO n -METODOLOGIA

2.1 INSTRUMENTO DE PESQUISA E AMOSTRAGEM

Aplicação de questionário para amostras não probabilísticas, com a finalidade de mensurar o

grau de consciência em relação ao impacto do consumo no meio ambiente e sociedade. O

questionário foi submetido a 59 estudantes concluintes do curso de Administração e 54

estudantes concluintes do curso de Engenharia de Produção, bem como 36 estudantes

ingressantes do curso de Administração e 34 estudantes ingressantes do curso de Engenharia

de Produção.

Os dados obtidos foram comparados entre si para atender aos objetivos específicos deste

trabalho. Também foi estabelecida comparação entre as respostas obtidas pelos alunos

concluintes dos cursos de Administração e Engenharia de Produção, e dados da pesquisa "O

Consumidor Brasileiro e a Sustentabilidade: Atitudes e Comportamentos frente ao Consumo

Consciente, Percepções e expectativas sobre a RSE" do Instituto Akatu, que submeteu 800

questionários para a realização da pesquisa em 12 capitais brasileiras, ernjulho de 2010.

2.2 PESQUISA BffiLIOGRÁFICA

o tema consumo consciente ainda é recente e carece de maiores estudos acadêmicos,

sobretudo no Brasil. Para a conceituação, pesquisa e análise do tema as bases CAPES e

SCIELO foram utilizadas para a busca de artigos abrangendo os termos consumo consciente,

conscientização ambiental e consumo responsável. O site do Domínio Público foi consultado

para a análise de Dissertações. Arquivos de congressos e revistas científicas, como ANPAD,

SEMEAD, RAE, RAC, RAP E RAUSP também foram consultados para o estudo e utilização

de artigos neste trabalho.
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Para estudo e desenvolvimento do tópico SUSTENT ABILIDADE E DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL, o presente autor recorreu a pesquisadores como MANZINI, E. e VEZZOLI

(2005), TRIGUEIRO (2005) e DA SILVA (2006), de artigos e dissertações nas bases e

arquivos já citados acima.

No tópico RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL os estudos e investigações de

autores como FERREIRA E BARTHOLO (2005), THIRY-CHERQUES (2003) e DOS REIS

(2007), foram de auxílio indispensável, bem como artigos científicos de autores como

MORETTI E CAMP ANARIO (2009), FARIA E SAUERBRO (2008); dissertações de

mestrado como M.V. OLIVEIRA (2006), SILVA (2008) e outros.

O referencial teórico que amparou o autor para o estudo acerca do tópico

COMPORTAMENTO DO CO SUMIDOR foi o estudo da sociedade de consumo e do,

elaborado, sobretudo por LIPOVETSKY (1994), cujos estudos e observações permanecem

bastante atuais, além de artigos e dissertações pesquisadas nas bases já citadas.



CAPÍTULO m- FUNDAME TAÇÃO TEÓRICA

3.1 MODELO ECONÔMICO ATUAL E SEUS DESDOBRAMENTOS

De modo geral, a sociedade global é regida pelo modelo econômico capitalista de produção e

consumo, originado no feudalismo da Idade Média, desenvolvido no Mercantilismo, entre os

séculos XVI e XVIII e alavancado na Revolução Industrial. O termo capitalismo foi cunhado

por anarquistas e socialistas como Pierre-Joseph Proudhon e Karl Marx no século XIX.

Entretanto, o nome dado pelos idealizadores do sistema econômico vigente, Adam Smith e

Jonh Locke é Liberalismo.

A despeito das origens etimológicas, o capitalismo é um sistema econômico onde o lucro é o

objetivo maior das organizações, e ganhar/ter dinheiro, se não é ° objetivo, é a necessidade de

todos, desde as mais básicas (alimentação, vestuário, higiene, habitação, saúde) até as mais

sofisticadas (lazer, por exemplo). Existe um amplo mercado ofertante de bens e serviços para

prover estas necessidades.

Avançando além das necessidades humanas, existem os desejos de consumo, facilmente

confundidos com necessidades pela maioria das pessoas. Empresas atuam provendo a

satisfação das necessidades e dos desejos de consumo, mas também criando desejos e

tendências de consumo. Um expoente desta afirmação é a Apple, empresa norte americana de

tecnologia. A Apple revolucionou o mercado mundial de telefones e computação, com

produtos com design inovador e alta tecnologia. Com isso, a empresa arrematou milhares de

clientes fiéis à marca e lançou uma tendência ao consumo de smartphones e tablets,

aquecendo este segmento de mercado. Estimulou a criação de um novo desejo de consumo,

não apenas pelo beneficio dos produtos fabricados pela Apple, mas também pelo status, pelo

fetiche conferido aos donos de um Iphone ou Ipad, segundo a interpretação de muitos

consumidores.
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A criação de demanda e concomitantemente, a criação de desejos e necessidades de consumo

são funções intrísecas do Marketing. Objetivando cada vez mais lucros (guiados pela visão do

capitalismo de que quanto mais lucro, crescimento, expansão, melhor), as empresas

concentram seus esforços em conquistar mercados, ampliar marketshare, consolidar

produtos/serviços, reduzir custos, aumentar receitas e, por conseguinte, lucrar mais.

O processo que leva as empresas ao lucro nem sempre ocorre de modo ético, responsável e

sustentável, visto que estas preocupações podem travar os interesses de uma organização, bem

como aumentar seus custos e este é um dos desdobramentos do capitalismo.

Vivemos em um planeta com grande dimensão territorial, mas com apenas um quarto não

coberto por águas. Do volume total de 1.386 milhões de km3 de água na Terra, 97,5% é de

água salgada e os 2,5% restantes são de água doce ( lllKLO O, 1998). Ainda de

acordo com Shiklomanov, 68,9% da água doce do planeta está congelada nas calotas polares
, ,

do Artico, Antártida e em regiões montanhosas. Aguas subterrâneas compreendem 29,9% do

total de água doce e apenas 0,266% faz referência às águas contidas em rios, lagos e

reservatórios. Os números deixam evidentes a limitação da água para consumo humano e

industrial.

Há pesquisadores que afirmam que vivemos uma escassez de água doce, como Tony Clarke,

um dos lideres canadenses do movimento mundial de consciência e luta pela derrubada do

mercantilismo e privatização da água doce, em entrevista concedida à jornalista Ana Diniz,

em 2003:

"A mais ameaçadora crise ecológica, econômica e política do século XXI é a

escassez de água. Um bem essencial ameaçado pelo desmatamento, pela poluição,

mas também pela ganância econômica de corporações que estão se apropriando das

finitas reservas de água subterrânea e colocando, literalmente, em risco o futuro da

humanidade. " (CLARKE, 2003).

Clarke ainda completa dizendo:

"O mundo está ficando sem água doce. A humanidade está poluindo, desviando e

esvaziando a fonte de vida em ritmo surpreendente. A demanda por água doce está

crescendo duas vezes mais que a população. Algumas corporações transnacionais,

apoiadas pelo Banco Mundial e pelo FMI estão ofensivamente assumindo a

administração dos serviços públicos de água, enquanto aumentam drasticamente o

preço desse bem essencial para a população. " (CLARKE, 2003).
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As afirmações do líder ambiental sintetizam a preocupação daqueles que investigam e

acompanham a progressiva degradação das fontes de água doce, apontando corno

consequência a ganância desmedida da indústria da água ao redor do mundo, ganância essa

que é peculiar a muitos capitalistas.

Outro desdobramento critico do capitalismo é a poluição do ar. Em busca de maiores índices

de produção interna bruta (Pffi), crescimento econômico, de emprego e renda, os países

estimulam suas indústrias a investirem capital em expansões fabris, aumentando assim a

capacidade produtiva e lançando mais produtos no mercado. Focando no exemplo da indústria

automotiva, enxergamos uma proporção ainda maior de poluição do ar. O aço utilizado nos

automóveis é fornecido por siderúrgicas, que lançam milhões de toneladas de gases poluentes

na atmosfera todos os anos. Vários outros fornecedores também contribuem negativamente

para a poluição do ar, como os componentes derivados de petróleo, como plástico e borracha

sintética. Por fim, o produto final, o automóve~ lança diariamente gases e partículas poluentes

no ar.

o professor da Universidade Federal Fluminense, Paulo Roberto da Silva, vai além na crítica

ao sistema econômico capitalista, enquanto grande estimulador da poluição atmosférica,

afirmando que o capitalismo é míope, porque valoriza objetos dispensáveis para a sustentação

da vida, como cigarro, automóvel, bebidas alcoólicas, armas, entre outros; desprezando bens

vitais como o ar e a camada de ozônio (DA SILV~ 2006).

Aquecimento global também é um assunto polêmico nos dias atuais. Cientistas, movimentos

ambientalistas, organizações não governamentais e personalidades, como o político e

jornalista americano AI Gore, erguem a bandeira da conscientização ambiental contra o

aquecimento global.

A ONG holandesa Greenpeace divulgou em janeiro de 2013 o relatório Point of no returl1,

que lista quatorze mega projetos de extração de petróleo, carvão e gás natural na China,
, ,

Brasil, Venezuela., Estados Unidos., Austrália., Indonésia, Africa, Cazaquistão., Iraque, Artico e

C d ' E d di'· afi ., ''")(Y)() . •ana a. stu os aponta os no re atono lrmam que ate ~..,.t-.... estes projetos somarlos

aumentarão em até 20% as emissões globais de gases de efeito esp..!fa. Um destes projetos é o

ati\Tirl~des capitalistas no nr-Janeta (GRFE"N~E_A:.rE~/013).
JL ". . #""
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pode e é influenciado, e até gera demanda por bens e serviços. Enquanto houver demanda por

qualquer produto, a produção e exploração de recursos naturais, poluição de água e ar

continuarão a existir, e quanto maior for o consumo, maiores serão as consequências para o

meio ambiente, já que os recursos são finitos e, em casos como o petróleo, esgotáveis.

O capitalismo também se apresenta como incentivador de práticas nocivas à saúde humana,

conquanto sejam produtivas e se traduzam em lucro, vide a fabricação e comercialização do

cigarro, por exemplo. A extinção do cigarro no mundo seria algo positivo sob a ótica da saúde

e do bem estar, milhares de mortes relacionadas à nicotina e outros componentes do cigarro

seriam evitadas, os gastos públicos com internações e tratamentos de vítimas de enfisema

pulmonar, câncer de pulmão e outros cairia consideravelmente, dentre outras consequências

positivas. Porém, do ponto de vista do capita ismo, é negativa a ideia da não mais existência

da indústria tabagista. Milhares de pessoas perderiam emprego (menos renda disponível para

o consumo), um volume imenso de dinheiro deixaria de ser arrecadado via impostos pelos

governos, refletindo na retração do Pffi, etc. esse sentido, o sistema capitalista preza pelo

capital em detrimento da vida. O mesmo vale para a indústria de bebidas alcoólicas, com seus

efeitos devastadores no trânsito e em muitos casos na violência doméstica; e em menor

proporção, a indústria de refrigerantes, com sua notável contribuição ao diabetes e à

obesidade.

3.2 SUSTENT ABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Na década de sessenta, emerge nos Estados Unidos e, posteriormente, na Europa um

movimento apologista da preservação ambiental, cobrando maior atenção e cuidado com o

meio ambiente.

Porém, se na década de sessenta a proteção ao meio ambiente e à natureza avança em adeptos

e no seu discurso, na década de setenta estas ideias vão de encontro ao ideal de

desenvolvimento tecnológico-industrial dos países mais avançados. Maurice Strong, em

sintonia com as ideias do economista Ignacy Sachs, lança o conceito de eco-desenvolvimento,

como uma concepção alternativa para as políticas de desenvolvimento predominantes na

época (FERREIRA e BARTHOLO, 2005).

A década de setenta também viu a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio

Ambiente Humano, realizado na Suécia em 1972. Esta foi a primeira conferência da O U

sobre o tema e foi também a primeira grande reunião internacional para medir, discutir e
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avaliar o impacto das atividades humanas sobre o meio ambiente, onde o termo

sustentabilidade foi base de discussão. Um pouco antes~ em 1968, o mundo presenciou o

surgimento do clube de Roma e a realização da Conferência da Biosfera. O ano de 1972 foi

emblemático no reconhecimento e afirmação da questão ambiental e da sua importância para

o futuro da humanidade, pois neste ano aconteceu a primeira conferência internacional sobre

o meio ambiente da ONU, e a divulgação do Relatório Meadows, elaborado por pesquisadores

do Massachusets Institue of Technology, a pedido do Clube de Roma (FERREIRA e

BARTHOLO, 2005).

O relatório Meadows preconiza que a manutenção dos padrões de consumo nos níveis

presentes já na década de setenta, devido ao crescimento populacional, inviabilizaria os

esforços no sentido da distribuição mais igualitária dos recursos naturais existentes, levando o

Clube de Roma a propor crescimento zero da população e da produção ao redor do mundo. As

previsões de Thomas Malthus, economista britânico, que desde 1798 já teorizava a respeito do

crescimento demográfico no planeta, encontrou eco nos anos 60 e ainda encontra nos dias

atuais. Malthus formulou uma teoria populacional que previa um apocalipse de fome e guerra,

se a população humana não parasse de crescer. Sua ideia era que a população cresceria em

progressão geométrica, enquanto nossa capacidade de produzir alimentos só cresceria em

progressão aritmética. Logo, em um futuro próximo, faltaria comida para alimentar tanta

gente. Sua teoria não se confinnOll na velocidade e precisão que pensava, mas esta hipótese

não pode ser ignorada_ Os associados ao clube de Roma levaram em consideração a previsão
"I "'&. IT "'14'1 6 'I ~ • 4- ~ ••••• ".... •• • ,...ae iVlaitiltlS, entre as Ge Otltros Clelltlstas, e JUlltanlellte conl outras elltlGaaeS e aSSOClaçoes,

começaram a pensar a sustentabilidade, o consumo sustentável e o desenvolvitnetlto
." - •• , "1

eC()ílüíl11COsustentavei.

() conceito de sustentabilidade foi definido na década de 1985 por Lester Brown~fundador do
V'lfT -r • --r T .a .. ~ TO. r-t •• "1-"1-'1 'I, -'I 'I .• • .• 'I

jljlora1:ilGICn ftlSlllUle. rara o fOWll, ~ustental11ilaaae e a cal,acluaae ue tinia COl11unlaaaeenl

satisfazer as próprias necessidades, senl reduzir as oportunidades das gerações futuras

() conceito de Sllstentabilidade está diretamente ligado ao conceito de Desenvolvimento
r"1: ~ ~r 't â .:- ..•••••.......• r;t,..· 'I , •.• .& ".,l. ~ ....,l. 1'-'"

~ustentaveL i\ IJartlf (la L.·()nrerenCla S()Dre iVlel() Al11t"nente e LieSenV()iVHllento re:-HIZêHla no

Brasil em 1992 - populannente conhecida e divulgada como EC() 92 - o termo

se o termo Desenvolvimento SustentáveL Já o Relatório de Brunl/I/anll, elaborado enl í98rí
-ti .••••.••.• ~._ ..••.• -ti •••.•...••..•• ,..".. ..• ..•.•... 1;1'

nol".,. { 'om'f!"C"r\A "-ItJlnrt1nl C'Ahro A 1'1101'" "mh'f0n ..•.o rto+ln'fJl n~lca () rtaC'a~~IAI~v'fmcan1-A C'''1C'+ca-rlt~'''''01 an. J I ••.J .', I •••~.",( J' I j V i I li í ••.J .,,' I ~ J ,) 11j \., '" r-'l I ~J I •loJ _ 1j ~ J • I I I J I.J' ~J' \ 11.,," \. J I •V" ,. I.... J I I ,t ."'\, J ." i•..J I I ~. \I ~ J I\.,r- - - -- -"'p - - - - -- -- -- - - - --- - -.. --- - - _. - - - - - - -' -- - -- - - -- - - - - - -"7 -- - - - - -- -- -I -- - - -- - - - - - . --- . - - - - - - - -'- - _....- - - - - .....-- ~- - -
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aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as

gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades (FERREIRA e BARTHOLO,

2005).

O conceito de Desenvolvimento Sustentável, elaborado por Ezio Manzini e Carlo Vezzoli,

refere-se às condições sistêmicas segundo as quais, em nível regional e planetário, as

atividades humanas não devem interferir nos ciclos naturais em que se baseia tudo o que a

resiliência do planeta permite, e ao mesmo tempo, não devem empobrecer seu capital natural,

que será transmitido às gerações futuras (MANZINI & VEZZOLI, 2005).

Cordeiro (2006 apud TÓDERO, 2009) afirma que o desenvolvimento sustentável busca a

integração e a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a qualidade

ambiental. Esse conceito remete à assertiva de que não haverá crescimento econômico em

longo prazo sem progresso social e sem cuidado ambiental, sendo que todos os lados devem

ser vistos e tratados com pesos iguais, ou seja, uma separação ontológica entre as dimensões

da realidade - cultural, política, social, ambiental, econômica etc. - deveria ser rejeitada

(CORDEIRO, 2006).

Entende-se por consumo sustentável o consumo de bens e serviços promovido com respeito

aos recursos ambientais, que se dá de forma que garanta o atendimento das necessidades das

gerações presentes, sem comprometer o atendimento das necessidades das futuras gerações. A

promoção do consumo sustentável depende da co scíentização dos indivíduos da importância

de tornarem-se consumidores responsáveis e de um traba ho voltado à formação de um

"consumidor-cidadão"., já que o consumidor possui o papel de ator de transformação do

modelo econômico em vigor, em prol de um novo sistema., de uma presença mais equilibrada
,

do ser humano na Terra (FlJRRIELA, 200lapzldTODERO 2009).

De fato, desenvolvimento sustentável é um objetivo dese·ável e alcançável em longo prazo,

mediante uma conscientização progressiva em consumidores e também produtores,

para o alcance de metas estabeiecidas em congressos e conferências., acoràos internacionais e

da importânc.ia da responsabilidade no c.onsumo é um dos i'"'" .ratores
__ .L. __ ..l 1__: ..L .L .L ••L~l:..1_...J_
~Iltl ~ utstn \fUi\fll1ltlllU t: ~U!;ttl1taU1ilUa.U~.,

1· .•-----'-a.l1dUU
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Mudanças na postura e pensamento frente ao consumo produzem mudanças e posturas quanto

à produção, cuidado com o tratamento de poluentes e reuso de materiais residuais no processo

produtivo das organizações, elevando o nível de consciência e responsabilidade, contribuindo

para a efetivação do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade.

Desenvolvimento é necessário, sobretudo em países pobres ou regiões menos favorecidas de

países desenvolvidos. Novas fábricas, novas linhas produtivas, geram oportunidades de

emprego e todo um ciclo de capital que envolve comércio, lazer, serviços públicos e moradia.

Entretanto, este desenvolvimento não pode ser pautado pela busca desenfreada pelo lucro a

qualquer custo, desprezando-se o inestimável valor do meio ambiente em toda a sua

magnitude. O respeito à vida, seja humana, vegetal e animal deve ser conservado e protegido.

3.3 RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável são termos entrelaçados, envoltos numa

expectativa de atuação empresarial, com ações de médio e longo prazo. Estes temas são

recorrentes nas empresas atualmente, e estão na pauta de debates, pesquisas e se apresentam

corno requisitos de um mercado cada vez mais exigente. As organizações são cobradas,

pressionadas, e, muitas delas, agindo por livre iniciativa, aderem a normas e leis de cunho

social e ambiental, minorando o impacto causado na natureza, entre outras consequências

negativas.

Parte da adequação e conscientização das empresas é oriunda da prática de Responsabilidade

Social e Ambiental. A recorrência dos debates e reflexões sobre a sustentabilidade, tão em

voga nos dias atuais, vem condicionando a reflexão a respeito da responsabilidade social e

ambiental nas empresas, meios acadêmicos, ONGs e em outros ambientes. Também corno

fruto desses debates, reflexões e constatações, as normas ISO 26000 E ABNT 16001 -

normas específicas de Responsabilidade Social - dão ênfase para a questão da

sustentabilidade. A norma internacional ISO 26000, que dá diretrizes sobre Responsabilidade

Social, foi lançada em 2010 na Suíça. De acordo com a norma, a Responsabilidade Social nas

organizações implica um comportamento ético e transparente que contribua para o

desenvolvimento sustentável (ABNT 2010).

Já a norma ABNT 16001 teve sua primeira edição publicada em 2004 e a segunda edição, em

2012, com base na divulgação da norma ISSO 26000 em 2012. A norma preza pela
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implementação de um sistema de gestão de Responsabilidade Social, tendo como objetivo o

accountability (transparência)~ a étic~ o respeito pelos interesses de terceiros, o cumprimento

da lei e de outros requisitos, o respeito às normas internacionais e de comportamento, o

respeito aos direitos humanos e à promoção do desenvolvimento sustentável (ABNT 2004).

°conceito de Responsabilidade Social e Ambiental tem início na revolução industrial e no

seu forte sistema opressor do trabalho humano. Desse tempo longínquo até os tempos atuais o

termo foi pensado, estudado e criticado, sorvendo as mudanças dos tempos e das necessidades

do planeta e da sociedade. Na década de sessenta, sugiram movimentos sociais reivindicando

mudanças no tocante ao trato com os trabalhadores na Europa e na década de setenta as

empresas começaram a notar a importância do investimento em Responsabilidade Social.

Pode-se conceituá-la como sendo a decisão de participar mais diretamente das ações

comunitárias na região em que está presente e minorar possíveis danos ambientais decorrentes

do tipo de atividade que exerce (FROES E NETO, 1999).

A Responsabilidade Social e Ambiental pode ser entendida sob ângulos diferentes. No

passado, era tida como simples obrigação de leis impostas às empresas para o cumprimento de

demandas da sociedade, como o amparo aos portadores de necessidades especiais

desempregados e o cumprimento de requisitos para licenciamento ambiental. Alguns críticos,

com destaque para Friedman (1977), pontuaram que a responsabilidade que a empresa deve

ter é com seus acionistas, dirigindo seus recursos para a maximização dos lucros e resultados

da empresa, deixando o caráter social para o governo, o qual têm inerente em suas funções o

provimento das necessidades da sociedade. Nesta interpretação, a Responsabilidade Social e

Ambiental serve ao papel de mera obrigação legal. De outra forma, há um entendimento de

que as en1presas deveIl1 atel1der ao apelo social e à urgê11cia no trato COll1os recursos naturais

e na redllção do impacto da sua atividade econômica, como sugere Serpa e t'omeau (2007)"

Thlry-Cl1crques (?003) faz distillÇ?íO elltre a Responsabilirlade Social/lnstituciollal e

i<.esponsabilidade Moral, dizendo:

"-11resl>onsabililitllie legl11 (-ti'7 qlle as ernjJreSllS devern obelfecer lls leis, efnbora Pl)SSl1fil

C011testá-l{lS e reCZJS(lras inco11}.,rruências (fZle, muit{lS vezes, e11Cerr(lm. A institzlcion(li,

{ll/e têln (1 reSlJO}1Sflbiliífillie tlilministriJ.tiví'1 lte obeliecer l1 ]Jl1lirões reconfleciifos nllS

relações que mantém com os Ol.ltros atores sociais e os demais axerites econôn1icos ....

J(í a responsabilidade Inorai é (fiférel1te. A respons(lbilidllde mor(ll 11110é coercitiva,
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não é negociável e não é evidente. A responsabilidade moral é a única que não admite

o equívoco e a evasão"(THIRY-CHERQUES, 2003).

Responsabilidade social é hoje alardeada como requisito nos negócios para toda empresa que

queira se manter competitiva e respeitada, cumprindo requisitos para certificação ambiental e

de responsabilidade social.

Os esforços de estudiosos sobre o esgotamento de recursos naturais do planeta e do

aquecimento global aumentou consideravelmente na última década. Esse esforço, concentrado

nos ambientes acadêmicos e em institutos e organizações como o Greenpeace, e difundido em

conferências e congressos, é amplamente divulgado pela mídia nacional e internacional, tendo

como consequência um mercado que passou a exigir maior cuidado das empresas no trato

com o meio ambiente e com o social. Se até alguns anos atrás a Responsabilidade Social e

Ambiental das empresas era vista em grande parte delas como filantropia ou mera exigência

para certificação ambiental, atualmente o quadro começa a apontar mudanças, oriundas de

uma nova consciência ou mesmo de necessidades de adequação às mudanças na sociedade e

no planeta.

Autores como Thiry-Cherques sugerem que atualmente grande parte das organizações têm

iniciativa no âmbito de Responsabilidade Social e Ambiental que transcendem às exigências

legais e regulamentais~ vendo-se na contingência de reavaliar o peso dos efeitos de atividades

equivocadamente executadas e planejadas, a fim de corrIgIr suas condutas (l"HIR Y-

CHERQUES,2003) .

.Faz-se urgente que as organizações que ainda não detêm um pensamento consciente sobre seu

impacto no ambiente consigam alterar seu modus operandi. Ainda há hoje empresas que

adotam um comportamento destrutivo, COIllOo de preferir pagar multas ambientais a

reduzir/modificar práticas insustentáveis~ visando a não retracão de lucros e preluízos elll seu..a. ., Ã. ..,

, -neQOClO.-

A sociedade mundial te111mudado 110decorrer do ten1DO.Novos hábitos e costumes são
Jo..

incornorados à nossa rotina. be1ll C01no110VOSdeseios e necessidades vão sendo criadas. C01110~ ~

iá exoressado neste trabalho. Aco11tecÍ1nentos políticos. ec011ô111icos.tecnolóQicos e sociais
~ i ~ ~
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influenciam uma cadeia de fatores como a música, cinema, moda, entre variadas plataformas

de influência e convencimento. Estas, por sua vez, inspiram tendências, modismos e até

mesmo criam novas necessidades de consumo, como aquelas que se transformam em signos

no imaginário coletivo para aceitação em um determinado grupo, tal como determinada marca

de roupa, sapato, carro ou celular, por exemplo.

Não é incomum também constatarrmos roupas ou maquiagem de determinada personagem de

uma telenovela serem copiadas e buscadas nos salões de beleza e lojas de roupas por mulheres

de idades variadas.

A evolução contínua na tecnologia e na informação é um fator primordial na observação da

transformação e avanço do consumo e da forma de consumir ao redor do mundo. Uma vez

que o cartão de crédito se popularizou como forma rápida e segura de pagamento nas

compras, e diversas empresas disponibilizam o parcelamento de compras em até 12 vezes ou

mais, muitas vezes sem juros, seu uso se alastrou, permitindo um acesso ainda maior a bens e
•servIços.

Outro fato que, particularmente no Brasil, denota uma expansão do consumo é o crescimento

da chamada classe C. Essa classe de consumo representa um contingente de mais de 102

milhões de pessoas, ou 54% da população brasileira. Esses consumidores foram beneficiados

por ganhos reais no salário mínimo de mais de 70% nos últimos dez anos, de acordo com o

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), além de uma

política macroeconômica de expansão de crédito e isenção de tributos, como foi adotada pelo

governo federal na isenção de IPI para compra de automóveis, durante a crise econômica

mundial ocorrida em 2008, e, novamente em 2012 esta medida é adotada para

eletrodomésticos da linha branca. Também motiva a elevação do consumo por estes

brasileiros a progressão na oferta de empregos formais, como decorrência da fase favorável

que desfruta a economia do Brasil, sobretudo nos oito anos do governo Lula.

Esses cidadãos, que viam suas opções de aquisição, consumo e lazer de certo modo restritos e

pouco incentivados, hoje têm amplo acesso a viagens de avião, antes impensável para grande

parte da nova classe C; bens duráveis financiados a médio e longo prazo, como televisores,

fogões, geladeiras e automóveis e, no caso de muitos, casa própria.

Contudo, se este trabalho não tem pretensão de apresentar uma análise profunda do

comportamento do consumidor, também não pretende dissecar o fenômeno do consumo da

Classe C no Brasil.
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Vivemos hoje em uma sociedade que vai além do consumo de massa, iniciado com o advento

da revolução industrial, mais precisamente no período de 1860 a 1945, período detenninado

como revolução tecnológica. O descobrimento de novas tecnologias, a inovação nos processos

e o estudo da Administração Científica fez efervescer no mundo uma onda consumista como

nunca antes se viu. O modelo fordista de produção seriada em larga escala lançava no

mercado norte americano mais de mil veículos por dia, em uma época que o mercado ainda

era tímido em comparação aos números de hoje, mas crescia de fonna substancial. Esse

número demonstra que o consumo crescia e se transfonnava, propiciando a um nÚlnero cada

vez maior de pessoas a aquisição de bens e serviços, não sendo mais privilégio de poucos o

acesso às bens de valor e bens duráveis, já levando ao consumo de massa.

Lipovetsky (2006) identifica o consumo de massa em três momentos e características: o ciclo

1, ollde a produção e venda dos produtos deixou de ser majoritariamente de produtores e

distribuidores locais para grandes fabricantes e grandes mercados, graças à evolução

tecnológica e avanço das infra-estruturas de transporte e comunicação. Nesta fase é iniciada

uma democratização do consumo, com o surgimento de grandes magazines e uma expansão

do marketing e a evolução do mesmo para um marketing de massa, possibilitando acesso a
,

bens duráveis e não duráveis a um número maior de pessoas. E no primeiro ciclo que a

característica sedutora e de distração do consumo emerge. Ao mesmo tempo que os

supennercados e grandes magazines disponibilizam produtos com preços baixos, obtendo

lucro pelo volume de vendas; nas lojas, nos shopping e boutiques, o sensorial é usado como

anna apelativa aos desejos dos clientes. Cores, luzes e sons criam ambientes convidativos e

festivos, onde o ato de consumir não se resume apenas à busca pela funcionalidade e

praticidade do produto em si, mas vai além, significando distração e satisfação

(LIPOVETSKY, 2006). O filósofo francês descreve a fase 2 como sendo um momento de

grande crescimento econômico, multiplicação do poder aquisitivo dos trabalhadores e

elevação do consumo. Nesta fase, que o autor classifica como "fase da abundância", das

grandes quantidades, onde a democratização do consumo iniciada no ciclo um é aprimorada,

pennitindo o acesso a bens repletos de significados sociais como carros, televisores e
,

aparelhos eletrodomésticos a muito mais pessoas, e pessoas de todas as classes sociais. E

importante ressaltar que o incentivo ao consumo elevado nesta fase foi pennitido também

pelo avanço do modelo taylorista-fordista de produção, que pelmitiu uma elevação

extraordinária na produtividade das empresas, bem como ganhos consideráveis nos salários.

Nesta segunda fase do consumo de massa os modismos e projetos de obsolescência dos
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produtos são instalados, produzindo efemeridade e diferenciação entre clientes (segmentação

de mercado). O consumo aqui também é visto como ato de afinnação perante o outro, como

símbolo de aceitação social, de status e de superioridade. O ato de consumo é praticado

muitas vezes não pelo beneficio do bem em si, mas pelo significado que carrega

(LIPOVETSKY, 2006).

Este comportamento, pautado pelo coletivo ainda é visto na fase 3 do consumo de massa,

iniciada na década de 60 e em franco fortalecimento e evolução até os dias atuais; mas não era

e não é tão presente na "sociedade do hiperconsumo", termo trabalhado por Lipovestky para

identificar a terceira fase do consumo de massa. Neste momento do consumismo humano, a

busca de afinnação, status e aceitação social via consumo de bens carregados de conteúdo

simbólico já não dirigem as motivações e desejos da sociedade. Os consumidores da

sociedade do hiperconsumo renovam seus comportamentos, buscando não mais exprimir

desejo de ostentação e aceitação em suas compras de carros e outros bens, mas sua motivação

agora é baseada na expectativa da vivência de experiências sensoriais, únicas e até espirituais

no consumo. A personalização e expressão do eu é recorrente, levando consumidores a

consumirem produtos que expressem seus gostos e preferências. São produtos de arquitetura

para decoração de ambientes, músicas, moda, entre outros, que provam a individualização do

consumo.
,
E esta a fase atual do consumo humano, que apresenta algumas diferenças de cultura para

cultura, de uma região geográfica para outra, mas que não deixa de representar num todo o

mundo capitalista em que vivemos. Vivemos em busca do novo. Buscamos prolongar a vida.

Clamamos por mais saúde e qualidade de vida.

O consumidor moderno não procura como outrora exprimir superioridade (embora

comportamentos nesse sentido não sejam raros), mas quer comprar a felicidade por meio de

experiências lúdicas, turismo exploratório de sentidos, experiências espirituais e sensoriais,

adrenalina conduzida e controlada em atividades radicais, emoção produzida e condicionada.

O marketing não fica restrito às funcionalidades e atributos fisicos dos produtos, mas apela

para dimensões afetivas, emocionais e ideológicas.

Lipovetsky (2006) aponta outro aspecto da terceira fase do consumo de massa, a volta à

infância, ou infantilização dos adultos. Estes, apegados à nostalgia, às boas lembranças da

infância e adolescência, demandam reedições de produtos nào mais fabricados, adentram no

segmento voltado para crianças/adolescentes ou fomentam a fabricaçào de produtos existentes

voltadas para estes outros públicos, fortalecendo estes mercados. O autor também observa
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neste processo de infantilização dos adultos uma dependência do mercado, das empresas, do

Marketing guiando suas decisões de consumo. Como se comportam como crianças

novamente, dependem de um "pai", de outro adulto para decidir o que lhes é melhor, tal qual

um pai faz com seu filho. Nesse raciocínio infantilizado, a responsabilidade sobre decisões de

consumo é transferida para a empresa, para o vendedor, para um terceiro, não sendo cel1trada

no indivíduo hiperconsumidor (LIPOVETSKY, 2006).

A sociedade global, sobretudo os ocidentais (não se excluindo japoneses, chineses, sul-

coreanos e tantos outros), vive desde a década de setenta essa sociedade de hiperconsumo. O

comportamento verificado nestes consumidores fomenta a indústria, já tendo sido superado o

momento em que as organizações comandavam a sociedade de consumo. Hoje o observado é

o inverso. Previsões de demanda são estudadas para minorar custos e aumentar eficiência.

Estudos e pesquisas de mercado são produzidas para verificar tendências e demandas

reprimidas. Os inputs das fábricas são fornecidas pelo mercado, que pautam as idéias de

novos produtos todos os dias, no mundo todo.

A sociedade do hiperconsurno em que vivemos é uma sociedade globalizada, com grandes

marcas mundiais. A internet permite, desde o fim da década de noventa, uma intensa busca e

oferta de produtos os mais diversos ao redor do planeta. Para atender as estratégias das

empresas e ao consumo cada vez mais diferenciado, individual, exigente e muitas vezes

volátil (traduzido na dificuldade de previsão precisa de demanda), o marketing evoluiu,

alcançando uma intensa segmentação de mercado e elevada personalização dos produtos e

serviços. O consumidor se comporta, com boa dose de influência das empresas através do

Marketing, como ávido por novidades, por inovações. Os modismos são cada vez mais

efêmeros em qualquer área de produção. O novo até o mês passado já está obsoleto hoje, e as

empresas contribuem deliberadamente para esta obsolescência.

Diante destas observações, não é redundante dizer que o comportamento do consumidor

reflete a realidade do capitalismo e dos seus desdobramentos. Também não é desgastante

dizer que o hiperconsumo afeta a relação com a natureza e na sua sustentação.

3.5 O CONSUMO CONSCIENTE

o movimento para um consumo consciente é recente, tendo sido iniciado no Brasil em

meados da década de noventa, com considerável evolução e expansão até os dias atuais. Esse

esforço para conscientização dos indivíduos quanto ao consumo motivou-se pela preocupação
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com a aceleração na produção mundial, com a lógica capitalista de maior lucro sempre,

fomentada por um consumo exacerbado, e suas consequências na exploração desenfreada e

muitas vezes irresponsável de recursos ambientais, sobretudo nos países desenvolvidos e nos

países em desenvolvimento. A análise dos apologistas do consumo consciente é que o modelo

de consumo atual é insustentável, levando no longo prazo a um quadro de colapso, onde a

população mundial é cada vez mais crescente e consome cada vez mais, exaurindo os recursos

ambientais e poluindo cada vez mais ar, água e solo.

O consumo consciente preconiza o desprendimento do individualismo e a preocupação com o

coletivo, sinaliza uma empatia com o próximo e com as futuras gerações. Marilena Lazzarini

e Stefan Larenas, citadas por Aron Belinki dizem que:

"A promoção de um consumo sustentável implica, por definição, que devemos

transformar nossos hábitos e fazê-los sustentáveis desde o ponto de vista econômico,

social e cultural. Da mesma maneira, e com uma maior ênfase, a promoção de um

consumo sustentável é intrinsecamente solidária não somente porque indica a

necessidade de compartilhar o existente, senão porque somos chamados a não

comprometer a sobrevivência das gerações futuras" (LAZZARINI e LARENAS,

apud BELINKI 20tO).

A sociedade deslocou seu eixo de sustentação da produção para o consumo, e o consumo

evoluiu para um consumo de massa onde cada vez mais as pessoas têm acesso a bens e

serviços antes restritos aos mais endinheirados, acarretando a democratização do consumo, o

consumo pelo prazer e a compra festiva, sensorial e carregada de emoções. Estes vários

elementos tomaram o consumo cada vez mais elevado, e somando-se ao fato de que a

população mundial tem crescido a ritmo acelerado, isto põe em xeque o sistema econômico-

produtivo em que vivemos. O planeta que habitamos é limitado e seus recursos finitos. A

lógica do consumo impensado e crescente não é sustentável, pois impacta seriamente no meio

ambiente.

Esse movimento de conscientização do consumidor, assim como em todo o mundo, têm se

fortalecido no Brasil, como comprovam pesquisas realizadas sobre o tema. Um exemplo é o

levantamento da TNS/lnterscience, realizado em 2007 a pedido da revista Consumidor

Moderno.

Conforme ° estudo, dos mil entrevistados nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e
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Porto Alegre, 51% consideram as questões sócio-ambientais ;como muito importantes no

momento da compra. No estudo anterior, de 2005, essa representatividade era de 44%.

Entre os paulistanos, o percentual chega a superar a média: 56%. Já entre pernambucanos e

cariocas, o número de respostas cai para, respectivamente, 42% e 39% do total de

entrevistados (RIBEIRO, 2007).

A partir da ECO 92, o interesse e divulgação sobre o consumo consciente aumenta e a

discussão e conceituação, aliado a termos como consumo verde, consumo responsável,

consumo ético, entre outros, é alavancada (YOUNG et ai, 2010; apud DALMARCO E

HAMZA, 2011).

O Instituto Akatu define o consumo consciente como sendo o consumo que leva em conta as

consequências decorrentes do ato de consumir. O Instituto ainda diz que consumo consciente

é um processo que busca o equilíbrio entre as necessidades individuais, as possibilidades

ambientais e as necessidades sociais em três diferentes etapas: compra, uso e descarte. O

consumidor passa a considerar aspectos de eficiência do produto, ao lado dos impactos sobre

o meio ambiente e na Sociedade (Akatu, 2005). Isabelle Lima (2010), diz que:

"O consumidor consciente busca o equilíbrio entre sua satisfação pessoal e a

sustentabilidade do planeta, lembrando que a sustentabilidade implica em um

modelo ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. O

consumidor consciente reflete a respeito de seus atos de consumo e como eles irão

repercutir não só sobre si mesmos, mas também sobre as relações sociais, a

economia e a natureza. " (LIMA, 2010).

Um conceito de consumo consciente é amplo e complexo para ser reduzido a um só, porém na

maior parte das definições de consumo sustentável, um tenno sinônimo de consumo

consciente, estão presentes as seguintes características:

• Satisfazer as necessidades do homem;

• Fornecer uma boa qualidade de vida através de níveis de vida decentes;

• Partilhar os recursos entre ricos e pobres;

• Agir com respeito pelas gerações futuras;

• Consumir de forma atenta, respeitando o impacto em toda a vida do indivíduo;

• Minimizar o uso, desperdício e poluição dos recursos (YOUTHXCHANGE, 2002).
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Alguns preceitos do movimento para um consumo consciente podem ser confundidos ou

deturpados, como a ideia que alguns têm de que para alcançar a consciência e sustentabilidade

no consumo é necessário deixar de consumir. Isso é improvável, já que o consumo é

necessário, inclusive muitas pessoas ao redor do mundo necessitam consumir mais para

garantir sua sobrevivência. O ideal dos grupos defensores do consumo consciente é o de um

equilíbrio e justiça no consumo, para que populações pobres e miseráveis tenham acesso à

maior qualidade de vida e saúde. André Trigueiro (2005) expressa sua opinião dizendo que o

consumo favorece a vida, mas o consumismo degrada a vida, porque exaure os estoques de

matéria-prima e energia que são finitos no planeta.

O movimento para o consumo consciente também se preocupa com a equidade no uso dos

recursos. O relatório do YouthXChange (2002) infonna que 20% das pessoas mais ricas do

mundo consomem cerca de 75 % dos recursos naturais do planeta. Os EUA representam 6%

da população mundial, mas consomem esmagadores 30% dos seus recursos.

Ainda de acordo com o relatório do YouthXChange (2002), a riqueza dos 225 indivíduos

mais ricos do mundo equivale ao rendimento anual de 47% da população mundial mais

desfavorecida, ou seja, 2,5 bilhões de pessoas.

O movimento de conscientização no consumo emerge da preocupação trazida pelo imenso

impacto gerado pelo consumismo no planeta. O ato de consumir representa uma ponta de uma
,

imensa cadeia, onde o cliente final representa a etapa primordial. E a demanda que conduz a

produção. Porém, como já exposto neste trabalho, para o consumidor final de uma cadeia

logística receber o produto, há a extração de matéria prima, que é repassada a um fabricante

de componentes ou subprodutos, que por sua vez vende estes produtos a uma outra empresa,

responsável por fabricar/montar o produto em questão para o consumidor final. Em todo este

processo há consumo elevado de energia, água, entre outros insumos, poluição do ar e da

água, corroborando a afinnação de que o simples ato de comprar, seja o produto ou serviço

que for, leva a um impacto ambiental. Por isso a aplicação do consumo consciente,

sustentável se faz urgente em nossa sociedade. Paula Antunes (2007) afinna isto dizendo:

"Quaisquer que sejam nossas opções de consumo, elas têm sempre impacto

no meio ambiente. Um consumo responsável é aqllele em qlle escolhemos

produtos com o menor impacto possível ao longo de todo o ciclo de vida, ou

seja, desde a prodllção das matérias-prin1as, passando pelo processo de
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fabrico do produto, pelo embalamento e distribuição, pela utilização, até o

destino ,final. Não há produtos com impacto zero no meio ambiente. Todas

as nossas opções de consumo têm consequências "(ANTUNES, 2007 apud

TÓDERO, 2009).

o consumo é visto como algo de muito interesse e valor para muitas pessoas, e algo

necessário para todos. Particularmente para os jovens, pode representar status, liberdade,

independência, aceitação social, experiências sensoriais entre outras representações.

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Akatu com jovens de diversos países do

mundo, a juventude brasileira é a que mais se interessa pelo assunto "consumo". A figura 1

foi extraída do relatório sobre a pesquisa, e demonstra o interesse pelo consumo para traçar

um perfil sobre o comportamento e entendimento sobre jovens dos países estudados a respeito

de sustentabilidade e consciência ambiental.
Fig. 1

COMPRAS

AK1) Pensando no seu dia-a-dia, Ine diga.. o quanto alguns ternas lhe
inter ssa...?

EUA

Brasil

França

Japão

Argentina

Austrãlia

Itália

índia

México

I_ Interessa Muito O Me interessa I

Fonte: Pesquisa Os Jovens e o consumo sustentável: Construindo o próprio futuro? Instituto Akatu (2001).

o consumo é motivado, influenciado, direcionado e estimulado pela propaganda através de

mídias diversas. Ações publicitárias divulgadas em televisão e, contemporaneamente, em

maior volume em redes sociais na internet acabam por balizar o consumo de muitas pessoas.

Muitas são as inserções comerciais em telenovelas, programas de auditório, eventos

esportivos, além das incontáveis propagandas nos intervalos de qualquer programa dos canais

de televisão abertos e pagos. Nas redes sociais, estas propagandas também são intensas, com

direcionamento de ofertas de produtos de acordo com a busca em sites como Google, Yahoo e

Youtub e e o perfil de cada usuário, com base em informações cedidas pelos próprios. Com

este entendimento, o Akatu também perguntou aos jovens respondentes da pesquisa sobre os
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o interesse em relação aos hábitos de assistir à TV e o sobre o uso da internet, com o resultado

expressado nas figuras a seguir:

Fig.2

AK1) Pensando no seu dia-a-dia .• lTIe diga~ o quan"to alguns te.nas lhe
inte•...essa~..?

ASSIT.R TV

Brasil

Argent:ina

índia

França

Aust.râlia

Japão
EUA
Itália

México

1_lnte •...essa Muito O e inter-essa I

Fonte: Pesquisa Os Jovens e o consumo sustentável: Construindo o próprio futuro? Instituto Akatu (2001).

A figura 2 demonstra que, para os jovens brasileiros, que se interessam em assistir televisão

(72%), metade é muito interessada em assistir TV e a outra metade apenas se interessa, o que

permite a conclusão de que há um impacto sobre a influência desta mídia no consumo deste
•Jovens.

Em relação à internet, a pergunta da pesquisa diz respeito ao uso de computador. Entretanto,

como o direcionamento da pesquisa é para a apuração do perfil em relação a consumo dos

jovens, entende-se que o raciocínio aplica-se à conclusão de que entre outras finalidades, os

jovens usam o computador para pesquisas em sites diversos (em sua maioria com conteúdo

publicitário), redes sociais, também permeados por publicidades e propagandas, senão para

consumo propriamente dito em sites de compras coletivas e outros.
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Fig.3

USAR COMPUTADOR

AK~) Pensando no seu dia-a-dia7 me diga.•o quanto alguns ternas lhe
interessa ...?

EUA

Bra.sil

índia

Japão

França.

México

Aus"t•...ãlia

Itália

A •...gentina

l_Interessa Muito OMe interessa I

Fonte: Pesquisa Os Jovens e o consumo sustentável: Construindo o próprio futuro? Instituto Akatu (2001).

Estes dados mostram como o consumo é presente no imaginário, rotina e realidade da

população como um todo, especialmente, no caso, os jovens. E o consumo é incentivado

diariamente nas atividades corriqueiras do dia-a-dia, como assistir televisão e utilizar o

computador. Deixar de consumir então não é a solução para o imbróglio da preservação

ambiental e desenvolvimento sustentável. Reduzir o consumo é um meio, mas passa por uma

elevação de consciência da responsabilidade de cada um frente o consumo.

Quando o consumidor conscientiza-se das implicações de seus atos de consumo, passa a

compreender que está ao seu alcance exigir que as dimensões sociais, culturais e ecológicas

sejam consideradas pelos setores produtivo, financeiro e comercial em seus modelos de

produção, gestão, financiamento e comercialização. Essa atitude requer mudança de posturas
,

e atitudes individuais e coletivas no cotidiano (FURRIELA, 2001 apud TODERO, 2009).

O Instituto Akatu (2006) elenca 12 princípios para a aplicação do consumo consciente, são

eles:

1. Planeje suas compras. Compre menos e melhor;

2. Avalie os impactos de seu consumo no meio ambiente e na sociedade;

3. Consuma só o necessário. Reflita sobre suas reais necessidades e tente
•VIvercom menos;

4. Reutilize produtos. Não compre outra vez o que você pode consertar ou

transformar;

5. Separe seu lixo. Reciclar ajuda a economizar recursos naturais e gerar

empregos;

6. Use crédito com responsabilidade. Pense bem se você poderá pagar as
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prestações;

7. Informe-se e valorize as práticas de responsabilidade social das

Empresas;

8. Não compre produtos piratas. Assim você contribui para gerar empregos e

combater o crime organizado;

9. Contribua para a melhoria dos produtos e serviços. Envie às empresas

sugestões e críticas construtivas;

10. Divulgue o consumo consciente. Levante essa bandeira para amigos e

familiares;

11. Cobre dos políticos. Exija ações que viabilizem a prática do consumo

consciente;

12. Reflita sobre seus valores. Avalie os princípios que guiam suas escolhas

e hábitos de consumo.

Estes doze princípios mostram que a adoção de simples gestos podem se traduzir em um

impacto positivo para o meio ambiente, promovendo um consumo sustentável e responsável,

e que estas atitudes podem e devem ser adotadas não apenas individualmente, mas propagado

por instituições privadas e no âmbito público. Um exemplo disso vem do Rio Grande do Sul,

onde a escola estadual Apeles de Porto Alegre firmou uma parceria com o Ministério Público

estadual daquele estado. Através do ensino, as educadoras estão levando conceitos básicos de

consumo consciente para crianças entre dez e doze anos. O material didático sobre o tema é

fornecido pelo MPE e resultados positivos já são observados na conscientização dos alunos

(GOVERNO RS, 2010)

O governo federal, através do Ministério do Meio Ambiente divulgou em 2011 uma cartilha

intitulada "Saco é Ul11 saco", com orientações sobre o consumo consciente e redução do uso

de sacolas plásticas para municípios brasileiros (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE,
"-w,;-'\ i i ...•.
.' t ,! ! i

- •••; .I. ã.la

11f01110Vel1doa consCietltização no consunl0 e o desenvol\TÍtl1ento sustelltáve1. Destaque lJara o

111aioria das enlnresas ..divlllQa el11 Sel! site vídeos educativos aue 11r0!110Venlo uso consciente
..•. --.,... .A. ..••..



CAPÍTULO IV - RESULTADOS DA PESQUISA

4.1 FONTE PARA OBTENÇÃO DE DADOS E METODOLOGIA

Para obtenção de dados e análise, a fim de cumprir os objetivos do trabalho, foi submetido o

questionário, presente como apêndice desse trabalho, aos alunos concluintes e ingressantes

dos cursos de Administração e de Engenharia de Produção da UFF em Volta Redonda, no

período de 2012/2. As perguntas do questionário foram extraídas de um questionário para a

pesquisa "Responsabilidade Social das Empresas: Percepção do Consumidor Brasileiro",

aplicado pelo Instituto Akatu em 2010. O questionário foi disponibilizado online no Google

Does, desde o dia 05/02/13 até o dia 10/03/13. Foi enviado individualmente aos alunos por

email e também pela rede social Faeebook, nos grupos de Engenharia da EEIMVR e da turma

de ingressantes 2012/2 de Administração.

O questionário foi submetido para todo o universo de alunos ingressantes e concluintes dos

dois cursos, sendo no curso de Administração 59 alunos concluintes e 36 ingressantes, e no

curso de Engenharia de Produção, 54 concluintes e 34 alunos ingressantes.

Para consideração das respostas e análise dos resultados, foram considerados ingressantes os

alunos do primeiro e segundo períodos do curso de Administração, e concluintes os alunos do

sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro e décimo segundo períodos do curso de

Administração. Questionários de alunos que responderam estar no segundo período foram

aceitos e considerados na categoria ingressantes, por ainda estarem no início da graduação.

Também foram aceitos e contabilizados para análise os questionários de alunos que

responderam estar no nono, décimo, décimo primeiro e décimo segundo períodos,

entendendo-se tratar de alunos que esgotaram o prazo regular do curso de Administração na

UFF de Volta Redonda, que é oferecido em oito períodos, nlas que se encontram na situação

de fonnandos (concluintes).
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A mesma observação em relação às respostas de alunos ingressantes se aplica ao curso de

Engenharia de Produção. Em relação aos alunos concluintes, foram aceitos para análise e

obtenção dos resultados aqui expostos, os questionários respondidos por alunos do oitavo,

nono, décimo, décimo primeiro e décimo segundo períodos, tendo em vista que o prazo

regular do curso de Engenharia de Produção da UFF em Volta Redonda é de dez períodos.

Levando-se em consideração que os alunos podem extrapolar este tempo, levando onze, doze

ou mais períodos para a conclusão do curso, os questionários dos alunos respondentes que

declararam estar em períodos acima do décimo também foram considerados.

4.2 OBJETO DE PESQUISA: EDUCAÇÃO SUPERIOR GARANTE CONSCIENTIZAÇÃO

PARA UM CONSUMO RESPONSÁVEL EM JOVENS UNIVERSITÁRIOS?

o gráfico abaixo mostra o total de alunos respondentes divididos por período e curso. Do total

de 59 alunos concluintes do curso de Administração, 39 (66,1%) responderam o questionário.

Entre os ingressantes deste curso, 36 ao todo, 19 (52,7%) responderam. No curso de

Engenharia de Produção, foram obtidos 28 questionários (51,8%) do montante de 56

concluintes, e 17 respostas (50%) de alunos ingressantes, do total de 34 no segundo período

de 2_012.
Tabela 1

-ADMINISTRAÇAO

Cone luintes 39

Ingressantes 19
-ENG. DE PRODUÇAO

Coneluintes 28

Ingressantes 17

O detalhamento das respostas de cada uma das dezenove perguntas aplicadas está

discriminado no gráfico 1, com separação e análise das perguntas e respostas por ingressantes

e concluintes dos cursos de Administração e Engenharia de Produção.
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-------- ------- -- - - - -- -- - --------- - ---- --- -- ------,

.•.
Sempre As vezes - Nunca

Costumo fechar a torneira enquanto escovo os
dentes

Gráfico 2:

82% 18% ;0%Ingressantes Eng. Prod.

Concluintes Eng. Prod.

Ingressantes Adm.

Concluintes Adm.

. 18~ 0%~--------~-------------82%

79% 16% 5%

28%64% 8%

Observando as repostas, vemos que 64% dos concluintes de Administração sempre fecham a

torneira ao escovar os dentes e 79% dos ingressantes deste curso fazem assim. 8% dos

concluintes nunca fecham a torneira, e 5% dos ingressantes também nunca o fazem. 28% dos

concluintes e 16% dos ingressantes agem assim ás vezes. Entre os concluintes do curso de

Produção, 82% sempre agem dessa maneira; 18% agem assim apenas às vezes e nenhum

concluinte deixa de fechar a torneira enquanto escova os dentes. Entre os ingressantes, 18%

fecham a torneira apenas ás vezes. 82% sempre fazem isso e nenhum deixa a torneira aberta.

~-~ -- - - - -- ---- ------- -

.•.
Sempre As vezes - Nunca

Evito deixar lâmpadas acessas em ambientes
desocupados

71% 29% 0%
61% 39% 00

63% 37% oro
67% 33% 0%

Ingressantes Eng. Prod.

Concluintes Eng. Prod.

Ingressantes Adm.

Concluintes Adm.

Observando as repostas, verificamos que nenhum aluno entre os dois cursos nunca evita

deixar uma lâmpada acessa em um ambiente desocupado. Vemos também que 67% dos

concluintes de Administração sempre evitam deixar lâmpadas acessas em ambientes
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desocupados e 63% dos ingressantes deste curso fazem assim. 33% dos concluintes e 37%

dos ingressantes fazem isso ás vezes. Entre os concluintes do curso de Produção, 61% sempre

agem dessa maneira e 39,% agem assim apenas ás vezes. Entre os ingressantes, 29% agem

assim ás vezes. 71% sempre fazem isso.

Gráfico 3:

Concluintes Eng. Prod. 39% 11%

Espero os alimentos esfriarem antes de guardar na
geladeira

Sempre
,
As vezes _ Nunca

Concluintes Adm.

41% 18%Ingressantes Eng. Prod.

Ingressantes Adm. 26% 37%

44% 23%

Nesta questão, vemos que 44% dos concluintes de Administração sempre esperam os

alimentos esfriarem antes de guardá-los e 26% dos ingressantes deste curso fazem assim. 23%

dos concluintes nunca agem assim, e 37% dos ingressantes também nunca o fazem. 33% dos

concluintes e 37% dos ingressantes têm esse costume ás vezes. Entre os concluintes do curso

de Produção, 39% sempre agem dessa maneira; 50% agem assim apenas ás vezes e 11% dos

concluintes nunca esperam os alimentos esfriarem. Entre os ingressantes, 41% agem assim ás

vezes. 41% sempre fazem isso e 18% disseram nunca fazer.
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--------- - ----------

Desligo os aparelhos eletrônicos quando não estou
usando

Ingressantes Eng. Prado

Cancluintes Eng. Prado

Ingressantes Adm.

Cancluintes Adm.

,
• Sempre As vezes Nunca

53% 41% 6%

71% 29% 00"

63% 32% 5%

59% 38% 3%

o

Quanto ao ato de desligar aparelhos eletrônicos fora de uso, 59% dos concluintes de

Administração sempre agem assim e 63% dos ingressantes deste curso também. 3% dos

concluintes nunca desligam os aparelhos e 5% dos ingressantes também nunca o fazem. 38%

dos concluintes e 32% dos ingressantes agem assim ás vezes. Entre os concluintes do curso de

Produção, 71% sempre desligam os aparelhos; 29% fazem isso ás vezes e nenhum respondeu

nunca agir dessa forma. Entre os ingressantes, 41% desligam aparelhos eletrônicos fora de uso

ás vezes. 53% sempre desligam, enquanto 6% nunca fazem isso.

Gráfic05:
-- - -~--- --- - -------------,

,
Sempre As vezes Nunca

Costumo planejar a compra de alimentos

53% 41%Ingressantes Eng. Prado

Cancluintes Eng. Prado

Ingressantes Adm.

Cancluintes Adm.

[6%t----------------------

sO%39% 11%

53% 42% 5%

28% 54% 18% l

Os dados nos mostram, em relação ao planejamento de compras de alimentos, que 28% dos

concluintes de Administração sempre agem assim e 53% dos ingressantes deste curso

também. 18% dos concluintes nunca fazem isso e 5% dos ingressantes também nunca o
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fazem. 54% dos concluintes e 42% dos ingressantes agem assim ás vezes. Entre os

concluintes do curso de Produção, 39% sempre tem essa postura; 50% fazem assim apenas ás

vezes e 11% nunca agem dessa forma. Entre os ingressantes, 41% planejam previamente as

compras ás vezes. 52% sempre procedem assim, enquanto 6% nunca o fazem.

Gráfico 6:

Cancluintes Eng. Prado 36% 14%

Costumo planejar compras de roupas
,

Sempre As vezes Nunca

Ingressantes Adm.

29% 18%Ingressantes Eng. Prado

16% 16%

Concluintes Adm. 23% 36%

Analisando as proporções entre as respostas, observamos que 23% dos concluintes de

Administração sempre agem assim e 16% dos ingressantes deste curso também. 36% dos

concluintes nunca fazem isso e 16% dos ingressantes também nunca o fazem. Vemos que

41% dos concluintes e 68% dos ingressantes agem assim ás vezes. Entre os concluintes do

curso de Produção, 36% sempre tem essa postura; 50% fazem assim apenas ás vezes e 14%

nunca agem dessa forma. Entre os ingressantes, 53% planejam previamente as compras ás

vezes. 29% sempre procedem assim, enquanto 18% nunca o fazem.
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Gráfico 7:
--- -----

Costumo pedir nota fiscal quando vou às
compras, mesmo que o fornecedor não a ofereça

epontâneamente.
Sempre Às vezes - Nunca

Iniciantes Adm.

29% 41% 29%

32% 54" 1

21% 53%
,~

26%

28% 56" lS%

Iniciantes Eng. Prod.

Concluintes Eng. Prod. 4%

Concluintes Adm.

Em relação ao costume de pedir nota fiscal de produtos, 28% dos concluintes de

Administração responderam sempre pedir a nota fiscal, ante 21% dos ingressantes. 15% dos

concluintes nunca pedem a nota, enquanto isso 26% dos ingressantes não o fazem. Entre os

alunos de Produção, 32% dos concluintes sempre pedem a nota fiscal; 54% pedem a nota ás

vezes, e 14%. Entre os ingressantes desse curso, 21% sempre pedem a nota fiscal, 53% fazem

assim ás vezes e 26% nunca o fazem.

Gráfico 8:

Costumo ler atentamente os rótulos dos produtos
antes de decidir uma compra

"Sempre _ As vezes Nunca

Ingressantes Eng. Prod. 12% 47% 41%P------------~--~

Concluintes Eng. Prod. 11% 71% 18%~--------~-------------------
Ingressantes Adm. O 53% 47%t----~~~---~---------
Concluintes Adm. 18% 69% 13%

Podemos observar, em relação ao costume de ler os rótulos de produtos antes de decidir uma

compra, 18% dos alunos concluintes de Administração responderam sempre ler os rótulos, e

nenhum ingressante respondeu agir assim. 41% dos concluintes nunca leem os rótulos antes

das compras, e 47% dos ingressantes nunca leem. 69% dos concluintes de Administração
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leem os rótulos ás vezes e 53% destes ingressantes também leem apenas ás vezes. Entre os

concluintes do curso de Produção, 11% sempre pedem a nota fiscal; 71% dos concluintes

pedem a nota ás vezes e 18% nunca lêem os rótulos. Entre os ingressantes, 53% leem rótulos

de produtos antes de comprar apenas ás vezes, enquanto 47% nunca leem.

Gráfico 9:

59% 36% 5%

Quando possível, utilizo também o verso das folhas
de papel •

...
Sempre As vezes Nunca

Concluintes Adm.

64% 36%Concluintes Eng. Prod.

Ingressantes Adm. 26% 16%

Observando as repostas, vemos que 59% dos concluintes de Administração sempre reutilizam

o verso do papel e 26% dos ingressantes deste curso fazem assim. 5,% dos concluintes nunca

reaproveitam a folha de papel, e 16% dos ingressantes também nunca o fazem. 36% dos

concluintes e 58% dos ingressantes têm esse costume às vezes. Entre os concluintes do curso

de Produção, 64% sempre agem dessa maneira; 36% agem assim apenas às vezes e nenhum

concluinte nunca reutiliza o verso das folhas. Entre os ingressantes, 29% agem assim ás vezes.

65% sempre fazem isso e 6% nunca usam o verso das folhas.
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- - - - ------- ----------- ----

Em minha casa, separo o lixo para reciclagem (ou
mesmo não havendo coleta seletiva, procuro

encaminhar para reciclagem tudo que for possível)

Ingressantes Eng. Prod.

Concluintes Eng. Prod.

Ingressantes Adm.

Concluintes Adm.

,
Sempre As vezes - Nunca

12% -. 24% 65%

14% 46%
J

40% !

11% 47% 42% I

23% 28% 49% J

o gráfico permite observarmos que quanto à separação de lixo para reciclagem em casa, 23%

dos concluintes de Administração sempre separam o lixo e 11% dos ingressantes deste curso

fazem assim. 49% dos concluintes nunca separam o lixo, e 42% dos ingressantes também

nunca o fazem. 28% dos concluintes e 47% dos ingressantes separam o lixo em casa para

reciclagem ás vezes. Entre os concluintes do curso de Produção, 14% sempre separam o lixo

para reciclagem; 46% separam o lixo apenas ás vezes e 40,% nunca agem dessa fonna. Entre

os ingressantes, 24% separam o lixo para reciclagem apenas ás vezes. 12% sempre fazem a

separação, enquanto 65% nunca fazem isso.

Gráfico 11:

Sempre Às vezes Nunca

Procuro passar ao maior número possível de pessoas
as informações que aprendo sobre empresas e

produtos.

Ingressantes Eng. Prod.

Concluintes Eng. Prod.

Ingressantes Adm.

Concluintes Adm.

35% 59% 6%1

36% \ 50% 14% I

5% 79% 16% J

15%' .
82% 3°%

Os dados mostram, em relação a passar informações sobre empresas e produtos ao maior

número possível de pessoas, que 15% dos concluintes de Administração sempre agem assim e

5% dos ingressantes deste curso também. 3% dos concluintes nunca o fazem assim e 16% dos
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ingressantes também nunca o fazem. 82% dos concluintes e 79% dos ingressantes agem assim

ás vezes. Entre os concluintes do curso de Produção, 36% sempre tem essa postura; 50%

fazem isso ás vezes e 14% nunca agem dessa forma. Entre os ingressantes, 59% compartilham

as infonnações ás vezes. 35% sempre procedem assim, enquanto 6% nunca.

Gráfico 12:

Sim _ Não

Comprei produtos orgânicos nos últimos 6 meses.

Gráfico 13:

Ingressantes Eng. Prod.

Concluintes Eng. Prod.

Ingressantes Adm.

Concluintes Adm.

47%

39%

37%

36%

o gráfico nos mostra que 36% dos concluintes compraram algum produto orgânico nos

últimos seis meses e 37% dos ingressantes deste curso também o fizeram. Entre os

concluintes do curso de Produção, 39% compraram algum produto orgânico recentemente e

47,05% dos ingressantes realizaram uma compra assim nos últimos meses.

---- ----- ------------ --- --------- ---------

Sim Não

Comprei produtos feitos com material reciclado nos
últimos 6 meses

Ingressantes Eng. Prod.

Concluintes Eng. Prod.

Ingressantes Adm.

Concluintes Adm.

47%53%

43%57%

47%

46%

Analisando os números, vemos que 46% dos concluintes de Administração compraram algum

produto com material reciclado nos últimos seis meses e 47% dos ingressantes deste curso
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também o fizeram. Entre os concluintes do curso de Produção, 57% compraram algo com

material reciclado recentemente e 53% dos ingressantes realizaram uma compra do gênero.

Gráfico 14:

Ingressantes Adm. 42% 58%

Para você, o que significa sustentabilidade?

Conceito correto Conceito errado

Concluintes Adm.

Ingressantes Eng. Prod. 29%

Concluintes Eng. Prod. 39% 61%

49%

Dezenove concluintes de Administração (49%) disseram corretamente o significado do termo

Sustentabilidade, enquanto 20 (51,%) não souberam dizer o conceito corretamente. Dos

ingressantes, 8 (42,1%) responderam acertadamente e 11 (57,8%) erraram o significado

correto. Entre os alunos de Produção, 11 concluintes (39,2%) acertaram o conceito de

sustentabilidade e 17 (60,7%) erraram. Dos ingressantes, 5 acertaram (29%) e 12 (71%)

erraram. Estes dados sinalizam um conhecimento maior sobre o tema entre os concluintes dos

dois cursos, mostrando também conhecimento maior nos concluintes de Administração.
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INTERESSE NOS SEGUINTES TEMAS:

Gráfico 15:

74% 89% 82%

Em quais destes temas você costuma ter interesse?

Concluintes Adm. _ Ingressantes Adm. Concluintes Prod. _ Ingressantes Prod.

Sustentabilidade 51% 61% 70%

Responsabilidade Social e
empresarial

Empresas e Negócios

41% 53% 59%

Política 33% 53%

Economia 31% 57% 65%

57% 65%

Cultura 72% 46% 59%

Produtos/Compras/Consumo 69%

Saúde/Doenças 59% 50%

Por este gráfico é possível visualizar as diferenças de preferências entre alunos que estão

terminando seu curso e os que estão começando, nos cursos de Administração e Engenharia

de Produção. Chama a atenção o maior interesse em sustentabilidade, em Responsabilidade

Social Empresarial e em Ecologia/Meio Ambiente por parte dos ingressantes do curso de

Engenharia e de Administração, assim como causa surpresa o maior interesse no tema

Empresas e Negócios também por parte dos ingressantes de Produção, interesse maior até que

o interesse dos concluintes de Administração.
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GRAU DE INTERESSE EM CADA TEMA:

Gráfico 16:

Grau de interesse Concluintes Administração

Interessa muito _ Interessa um pouco • Interessa pouco

Produtos/Compras/Consu "',~_ ....•..

Sustentabilidade

RSE

Empresas e Negócios

Política

Economia

Ecologia/Meio ambiente

Cultura

Saúde/Doenças

51% 18%

46% 21%

36% 13%

25% 49%

29%

26%

13%

24%

49% 18%

Este gráfico aponta o maior grau de interesse dos concluintes de Administração no tema

Empresas e Negócios e maior desinteresse em Política. Os assuntos relacionados a consumo

consciente e desenvolvimento sustentável (EcologialMeio Ambiente, Responsabilidade social

empresarial e Sustentabilidade) não despertam muito a atenção destes alunos, com exceção do

assunto Responsabilidade social empresarial, com 33% de alunos muito interessados, seguido

pelo tema Sustentabilidade, com 31% respondendo ter muito interesse.
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Grau de interesse Ingressantes Adm.

11%

Interessa muito - Interessa um pouco • Interessa pouco

Sustentabilidade 63%26%

RSE 5% 74" 21%

37% i S8% 5%

16%
j

26% 58% I

16% ]21%
--;:

63% ,

21% ••••••1

21% ]..jI07Q

58% 11%

Empresas e Negócios

Política

Economia

Ecologia/Meio ambiente

Cultura

Prod utos/ Com pras/ Consu m
o

Saúde/Doenças

63% 31%

16% 26%

Neste gráfico evidencia-se o maior grau de interesse dos ingressantes de Administração nos

ternas Produtos/Compras/Consumo e Cultura, e maior desinteresse em Responsabilidade

Social Empresarial. Os assuntos relacionados a consumo consciente e desenvolvimento

sustentável também não despertam muito a atenção dos alunos, com exceção do assunto

Sustentabilidade, com 26% de alunos muito interessados.
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Grau de interesse Concluintes Eng.

Interessa muito - Interessa um pouco

ProdutosfCompras/Consu... 39% 43% 18%t------------------~-

Sustentabilidade

RSE

Empresas e Negócios

Política

Economia

Ecologia/Meio ambiente

Cultura

Saúde/Doenças

Interessa pouco

57% 39% 4%

36% \ 50% 14%

89% 11% I

25% 36% ! 39% .I

43% 43% 14% .I

39% 57% 4%

54%
,

43% 4%i

! 21% 150%28%

Aqui são apontados o maior grau de interesse dos concluintes de Engenharia de Produção no

tema Empresas e Negócios e maior desinteresse em Política. Em relação aos assuntos

referentes a consumo consciente e desenvolvimento sustentável, os temas Sustentabilidade,

com 57% e EcologialMeio Ambiente, com 39%, são os que mais despertam a atenção dos

alunos.
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Grau de interesse Ingressantes Eng.

Interessa muito • Interessa um pouco

Sustentabilidade

RSE

Empresas e Negócios

Política

Economia

Ecologia/Meio ambiente

Cultura

Produtos/Compras/Consu ...

Saúde/Doenças

Interessa pouco

47%47% 6%
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47% 35% 18%I

23% 18% I

23% 23% 53%

29% 53% 18%

41% 41% 18%

59% 35% 1

76% 12% 12%

23% 29% 47%

2%

Este gráfico mostra que os ingressantes de Engenharia de Produção também têm maior

interesse no tema Empresas e Negócios e maior desinteresse em Política. Em relação aos

assuntos referentes a consumo consciente e desenvolvimento sustentável, os temas

Responsabilidade social empresarial Sustentabilidade são os que mais despertam a atenção

dos alunos, com 47% de alunos muito interessados em RSE e em Sustentabilidade.

4.2.1 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS COM A PESQUISA "O CONSUMIDOR

BRASILEIRO E A SUSTENTABILIDADE: ATITUDES E COMPORTAMENTOS FRENTE AO

CONSUMO PERCEPÇÕESCONSCIENTE, EXPECTATNAS SOBRE AE

RESPONSABILIDADE SOCIAL".

Em julho de 2010, o Instituto Akatu realizou uma pesquisa com 800 pessoas entre 16 e 44 anos,

distribuídas em doze capitais brasileiras, com o objetivo de compreender e monitorar a percepção da

responsabilidade social das empresas pelo consumidor brasileiro, compreender e monitorar a

percepção do consumidor sobre seu próprio poder e suas responsabilidades/potencialidades como

agente transformador, compreender como se desenvolve a consciência do consumidor rumo ao

consumo consciente, entre outros (INSTITUTO AKATU, 2010).

O Instituto chegou a um resultado, divulgado em relatório em dezembro do mesmo ano. Foram

comparados os resultados das pesquisa de 2010 com resultados de uma pesquisa semelhante realizada



pelo Instituto em 2006. Para fms de comparação dos resultados obtidos pelo presente trabalho, com os

infonnações da pesquisa de 2010. Serão objetos as respostas dos concluintes do curso de
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o Instituto Akatu dividiu as perguntas em quatro grupos, de acordo com o relatório de 2010:

não-desperdício de recursos, com retorno imediato e de curto prazo;
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quando planejados antecipadamente, são melhor aproveitados e inferem um retorno

a médio e longo prazos;

3. Reciclagem: práticas diretamente ligadas ao descarte, re-uso e reaproveitamento de

materiais, as vezes implicando em um retorno imediato para o corlsumidor, às vezes não;

4. Compras sustentáveis: práticas que indicam a sensibilização no plano do consumo

e mobilização do indivíduo diante das causas de S"ustentabilidade e RSE, premissas do

Consumo Consciente; nem sempre estas práticas podem ser medidas pelo retorno de

curto ou lonJ;o prazo (INSTl'I'U1'Ü AKATU, 2010).
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Fonte: Pesquisa "O Consumidor Brasileiro E A Sustentabilidade: Atitudes E Comportamentos Frente Ao Consumo

Consciente, Percepções E Expectativas Sobre A Responsabilidade Socia!". (INSTITUTO AKATU, 2010)

Neste primeiro grupo de perguntas, 71% dos respondentes disseram ter o costume de fechar a

torneira enquanto escova os dentes, enquanto 64,1% dos concluintes de Administração e

82,1% dos concluintes de Engenharia de Produção afirmaram o mesmo.

Na pesquisa do Akatu 69% dos respondentes disseram evitar sempre deixar lâmpadas acessas

em ambientes desocupados, enquanto 66,6% entre os concluintes de Administração e 60,7%

dos alunos concluintes de Engenharia de Produção afirmaram ter esse costume.

Em relação ao questionamento sobre esperar os alimentos esfriarem antes de guardá-los na

geladeira, também 62% das pessoas que responderam o questionário para a pesquisa do

instituto disseram agir sempre assim. Entre os concluintes de Administração, 43,5% e 39,2%
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de concluintes na Engenharia de Produção esperam sempre os alimentos esfriarem antes de

guardá-los na geladeira.

Sobre o hábito de desligar aparelhos eletrônicos quando não se está usando, 62% das pessoas

abordadas na pesquisa disseram proceder assim. Já as respostas dos alunos concluintes de

Administração mostram que 58,9% tem esse hábito e 71,4% dos concluintes de Engenharia de

Produção também.

Fig.5
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Fonte: Pesquisa "O Consumidor Brasileiro E A Sustentabilidade: Atitudes E Comportamentos Frente Ao Consumo

Consciente, Percepções E Expectativas Sobre A Responsabilidade Social". (INSTITUTO AKA'fU, 2010)

Neste segundo grupo, 48% responderam que costumam planejar as compras de alimentos,

enquanto apenas 28,2% dos concluintes de Administração e 39,2% dos concluintes de

Engenharia de Produção agem da mesma forma sempre.

Quanto a planej ar a compra de roupas, 41% afirmaram ter esse costume e 23,70/0 dos

concluintes no curso de Administração e 35,7% dos concluintes de Engenharia também o

fazem.

Quanto a ter o costume de pedir a nota fiscal no ato de compras, independente se a nota for

oferecida espontaneamente ou não, 360/0 disseram fazer isso e apenas 28,2% dos alunos

concluintes em Administração e 32,1% dos concluintes de Engenharia disseram fazer o

mesmo em todas as ocasiões.

Na pesquisa do Instituto Akatu, 33% dos respondentes disseram ter o costume de ler

atentamente os rótulos de produtos antes de decidirem uma compra. Entre os concluintes de

Admninistração, 17,9% e 10,7% dos concluintes de Produção responderam sempre agir
•

aSSlm.
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Fig.6
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Fonte: Pesquisa "O Consumidor Brasileiro E A Sustentabilidade: Atitudes E Comportamentos Frente Ao Consumo

Consciente, Percepções E Expectativas Sobre A Responsabilidade Social". (INSTITUTO AKATU, 2010)

Em relação a este segundo grupo de perguntas, 38% responderam sempre que possível utilizar

o verso das folhas de papel, enquanto entre os alunos concluintes do curso de Administração,

58,9% sempre fazem assim. No curso de Engenharia de Produção, 64,2% agem da mesma

forma sempre.

Vinte e quatro por cento afIrmaram separar o lixo em casa para reciclagem e 23% dos

concluintes de Administração e 140/0 dos concluintes de Engenharia de Produção também
•agem sempre aSSIm.

Fig.7
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Fonte: Pesquisa "O Consumidor Brasileiro E A Sustentabilidade: Atitudes E Comportamentos Frente Ao Consumo

Consciente, Percepções E Expectativas Sobre A Responsabilidade Social". (INSTITUTO AKATU, 2010)

Já neste quarto grupo de perguntas, 29% responderam procurar passar ao maior número

possível de pessoas as informações aprendidas sobre empresas e produtos. Entre os alunos

concluintes de Administração, apenas 15,3% sempre fazem assim, mas 35,7% dos concluintes

de Produção procedem dessa forma sempre.

Vinte e nove por cento compraram produtos orgânicos nos últimos seis meses enquanto

35,8% dos concluintes alunos de Administração e 39,2% dos concluintes de Produção

compraram produtos orgânicos recentemente.

Vinte e três por cento dos respondentes afirmaram ter comprado algum produto feito com

material reciclado nos últimos seis meses, enquanto 46,1% dos alunos de Administração e

57,1% dos concluintes de Engenharia de Produção disseram ter comprado.
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Fig,8

Em quais destes temas você costuma ter interesse? (Percentual de "tem interesse")
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Economia 135%

Política 27%

Empresas e negócios 23%
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Responsabilidade social empresarial 18%".-

-
Sustentabilidade 14%

Fonte: Pesquisa "O Consumidor Brasileiro E A Sustentabilidade: Atitudes E Comportamentos Frente Ao Consumo

Consciente, Percepções E Expectativas Sobre A Responsabilidade Socia!". (INSTITUTO AKATU, 2010)

Os temas destacados na figura são os de maior interesse para a caracterização de uma

consciência, de uma responsabilidade frente o consumo. A llgura acima mostra que no tema

Ecologia e meio ambiente, 44% das pessoas abordadas na pesquisa disseram ter interesse,

enquanto 48,'/0/0 dos concluintes do curso de Administração e )'/,1 'Yo dos concluintes em

Engenharia são interessados pelo tema.

U tema Kesponsabilidade Social Empresarial atraI o Interesse de 1~'Yo dos entrevistados,

enquanto entre os concluintes de Administração essa proporção é de 41,02% e nos concluintes

de Produção é de 53,5o/ó.

Já o assunto Sustentabilidade é interessante paral4% dos respondentes da pesquisa do Akatu.

Mas para ) Í,:L% dos conciuintes de Administração e para 6Ú;/'Yo dos concluintes de

bngenharia de Produção, o tema sustentabilidade é interessante.
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Qual o seu grau de interesse sobre estes temas? (Somente perguntado para itens em que o consumidor
tem interesse). (Percentual de "interessa muito", "interessa um pouco" ou 'ljnteressa poucoj
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Fonte: Pesquisa "O Consumidor Brasileiro E A Sustentabilidade: Atitudes E Comportamentos Frente Ao Consumo

Consciente, Percepções E Expectativas Sobre A Responsabilidade Social". (INSTITUTO AKATU, 2010)

Esta figura revela o grau de interesse levantado pelo Akatu em cada tema. Sobre o tema

Ecologia e Meio Ambiente, 56% dos respondentes disseram ter muito interesse, enquanto

que 12,8% dos concluintes de Administração e 17,8% dos concluintes de Produção na UFF

responderam ter muito interesse no tema. Em relação a Responsabilidade Social Empresarial,

48% afirmaram ter muito interesse, sendo que no curso de Administração, 41,02% e no curso

de Engenharia de Produção 32,14% têm muito interesse. Quando o assunto é

Sustentabilidade, 41% responderam ter muito interesse e entre os concluintes de

Administração, 23,07% têm muito interesse. Entre os concluintes de Produção, 32,14%

declararam ter muito interesse no assunto.
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CAPÍTULO V - CONCLUSÃO

5.1 CONCLUINTES ADMINISTRAÇÃO X CONCLUINTES ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

A análise dos resultados dos dados obtidos com a aplicação do questionário, visando atingir o

objetivo geral do trabalho e os seus objetivos específicos, permite concluirmos que a

formação acadêmica oferecida aos alunos do curso de Engenharia de Produção fornece um

senso de responsabilidade no consumo, uma consciência enquanto consumidor mais elevada e

presente, uma noção do impacto de suas ações no mundo maiores que a formação acadêmica

do curso de Administração oferece. Podemos chegar a esta conclusão com base nas

informações das respostas de cada pergunta do questionário aplicado. As respostas "sempre",

"nunca", "sim" e "não" serviram como critérios para estabelecer o maior ou menor grau de

responsabilidade e consciência entre os alunos. Em questões em que as proporções de

respostas sempre e nunca, ou sim e não foram muito próximas, as repostas ás vezes foram

usadas para estabelecer maior ou menor grau de interesse, responsabilidade e consciência.

Observando a presença de comportamentos responsáveis e conscientes em relação ao

consumo, e o interesse em questões de suma importância na preservação ambiental,

(Ecologia/meio ambiente, Responsabilidade Social empresarial e Sustentabilidade),

concluímos que os concluintes de Administração apresentaram maior preocupação, maior

consciência de seus atos e responsabilidade em relação aos concluintes de Engenharia nas

questões sobre os costunles de ler atelltanlellte os rótulos de produtos antes de decidir uma

compra, em separação do lixo para reciclagem em casa, esperar os alimentos esfriarem antes

de p"uardá-los na Qeladeira e de e'v"itardeixar lâmnadas acessas em ambientes desocunaclos.
~. '-" ..•• ..A.. •

totalizando quatro ocasiões com maior conscientização e responsabiiidade.. IVlostraram
.. .,. . ...,. . ..• . •. ,.". ""

1"~ ~~ hl-'~ f'V' no 5 A t.t -""'r~1'" ~0.t-r. ~ -~ "''t-~'''.r. •• t.t{",""0~r,,~,,,,",. rt r.. 011~'t-~,-t"~~ ••n.r-
i...u.ii!ij~iii Jj.iUj~;, 'i...t'JJ~iA~·~JiiiL!!;i.~J Li. 1'-·1.,~•.fL·3t.\.i ~\.I ~~i~.iíjâ.â,-,aU\.J~ _.
sl)mando mais um l)casiões de inai()f con~-'cientizaçã) e intcrcsse, sendo cinco no totaL
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Observamos o inverso, comportamentos mais presentes nos concluintes de Engenharia em

comparação com os de Administração nas questões sobre o costume de pedir a nota fiscal em

compras; no costume de fechar a torneira enquanto se escova os dentes; no costume de utilizar

o verso das folhas de papel sempre que possível; em desligar aparelhos eletrônicos fora de

uso; no hábito de procurar passar ao maior número possível de pessoas as informações que

aprendidas sobre empresas e produtos; na compra de produtos feitos com material reciclado e

também na compra de produtos orgânicos nos últimos seis meses; no hábito de planejar

previamente a compra de alimentos e na compra de roupas. Estes concluintes também

demonstraram maior interesse nos temas Responsabilidade Social empresarial, Ecologia/Meio

Ambiente e no tema Sustentabilidade.

Quanto ao grau de interesse em cada tema, vimos também que os concluintes de Engenharia

de Produção mostram um maior interesse nos temas Responsabilidade Social empresarial,

Ecologia/Meio Ambiente e no tema Sustentabilidade em relação aos concluintes de

Administração. Somando as ocasiões, em quinze os concluintes de Engenharia demonstraram

maior interesse, responsabilidade e conscientização.

Há alguns fatores que podem servir para o entendimento da considerável diferença percebida

pela anáiise dos resultados que evidenciam esses maiores senso de responsabilidade no

COIi· umo e consciência enquanto consumidor, mais presentes nos concluintes do curso de
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Atrai a atenção o fato de os concluintes de Engenharia demonstrarem um interessem bem

maior que Empresas e Negócios que os concluintes de Administração (89% x 55%). Talvez

uma explicação se encontre no crescente interesse em ingressar no funcionalismo público

mediante concursos, em detrimento do ingresso no mercado de trabalho privado por parte de

muitos alunos de Administração, já que este curso a abrange disciplinas variadas como

Contabilidade, Economia e Direito, sem a exigência de disciplinas presentes no curso de

Engenharia de Produção como Física, Química, Desenho, entre outras, não exigidas na

maioria dos concursos públicos.

5.2 CONCLUlNTES ADMINISTRAÇÃO X INGRESSANTES ADMINISTRAÇÃO

Fazendo uma comparação entre as respostas dos concluintes e dos ingressantes de

Administração, vemos que os concluintes de Administração apresentam maior consciência e

responsabilidade no consumo nas questões sobre a leitura atenta dos rótulos de produtos antes

de decidir uma compra; no costume de pedir nota fiscal de compras; na separação do lixo para

reciclagem em casa; no costume de utilizar o verso das folhas de papel sempre que possível;

na questão sobre esperar os alimentos esfriarem antes de guardá-los na geladeira; em evitar

deixar lâmpadas acessas em ambientes desocupados; no hábito de procurar passar ao maior

número possível de pessoas as informações que aprendidas sobre empresas e produtos e no

conhecimento sobre o significado de sustentabilidade. Os concluintes, apesar de não

mostrarem interesse maior que os ingressantes nos temas Responsabilidade Social, Ecologia e

Meio Ambiente e Sustentabilidade, apresentaram um maior grau de interesse nestes três

temas, somando onze ocasiões com maior senso de responsabilidade e consciência de seus

atos no consumo.

Já os ingressantes mostraram que nas questões sobre fechar a torneira enquanto se escova os

dentes; desligar aparelhos eletrônicos fora de uso; compra de produtos feitos com material

reciclado e de produtos orgânicos nos últimos seis meses e planejamento de compra de

alimentos e de roupas, são mais conscientes e responsáveis que os concluintes. Os

ingressantes também são mais interessados pelos temas Responsabilidade Social,

Ecologia/Meio Ambiente e Sustentabilidade que os concluintes, apesar da pergunta sobre o

grau de interesse em cada um dos temas apontar maior grau de interesse entre os alunos

interessados nestes três temas por parte dos concluintes. Observando as situações em que os
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ingressantes têm maior consciência e responsabilidade, totalizamos nove ocasiões, um

número um pouco menor que o observado entre os concluintes.

Nesse ponto, a hipótese atestada lIa introdução desse trabalho não é con·oborada pelos

resultados da pesquisa, apontando que o ensino acadêmico não contribui de forma

significativa, ao ponto de apresentar grande diferença percebida entre alunos ingressantes e

alunos concluintes do curso de graduação em Administração, para a formação de uma visão

global cidadã, de um senso de responsabilidade enquanto consumidor, de uma

conscientização em relação aos atos de compra e consumo e seus impactos no meio ambiente

e na sociedade.

Surpreende a maior proporção de alunos ingressantes que costumam planejar a compra de

alimentos (53% x 28%), bem como o maior interesse bem maior no tema EcologialMeio

Ambiente (68% x 49%). Os ingressantes responderam se interessar um pouco mais que os

concluintes nos temas Responsabilidade Social Empresarial e Sustentabilidade (42% x 42% e

53% x 51%), mas dentre os que demonstraram interesse nesses temas, os concluintes

demonstraram um grau de interesse maior que os concluintes (33% x 5% em RSE e 31% x

26% em Sustentabil idade ).

Talvez tenha sentido justificar tais diferenças surpreendentes no contexto de infonnações e

estudo pré-vestibular ao qual estão inseridos os candidatos ao ingresso no curso. Informações

sobre sustentabili dade , responsabilidade social, consumo sustentável e outras estão

disponíveis na sala de aula dos cursos preparatórios, do ensino médio e também na internet e

redes sociais, como o Facebook. Já os alunos concluintes, também estão expostos às

informações da mídia em geral e das redes sociais/internet, porém, como vivem uma realidade

diferente (ambiente acadêmico e suas exigências), focam mais na necessidade da dedicação às

disciplinas, ao estudo teórico e pesquisa, ao desellvolvimento do curso de graduação,

dedicando menor atenção aos fatos e propostas dos temas acima.
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5.3 CONCLUINTES ENGENHARIA DE PRODUÇÃO X INGRESSANTES ENGENHARIA DE

PRODUÇÃO

Comparando as respostas dos concluintes e dos ingressantes de Engenharia de Produção~

vemos que os concluintes apresentam maior consciência e responsabilidade no consumo nas

questões sobre o costume de pedir nota fiscal de compras; na separação do lixo para

reciclagem em casa; na questão sobre desligar aparelhos eletrônicos fora de utilização; na

compra de produtos feitos com material reciclado 110S últimos seis meses; no planejamento de

compras de roupas. Os concluintes também demonstraram saber o significado do termo

Sustentabilidade em maior proporção que os ingressantes. Totalizam-se seis ocasiões de

maior conscientização nos concluintes em comparação aos ingressantes de engenharia de

Produção.

Já os ingressantes desse curso apontaram um nível mais elevado de consciência e

responsabilidade quanto aos atos de consumo quanto ao costume de ler atentamente os rótulos

dos produtos antes de uma compra; no costume de utilizar o verso das folhas de papel sempre

que possível; esperar os alimentos esfriarem para guardá-los na geladeira; em evitar deixar

lâmpadas acessas em ambientes desocupados; no hábito de procurar passar ao maior número

possível de pessoas as informações que aprendidas sobre empresas e produtos; na compra de

produtos orgânicos nos últimos seis meses, no planejamento de compras de alimentos e no

interesse maior a respeito dos temas Ecologia e Meio Ambiente, Responsabilidade Social

Empresarial
..L

e Sustentabilidade, somando-se dez
e_

ocaSIoes ecom maIor senso de

responsabilidade e consciência de seus atos no consumo. Ingressantes e concluintes

apontaram a mesma proporcão nas respostas da pergunta sobre o hábito de fechar a torneira
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enquanto consumidor, de uma conscientização em relação aos atos de compra e consumo e

seus impactos no meio ambiente e na sociedade.

Aqui podemos utilizar o mesmo argumento empregado na conclusão a respeito da observação

das diferenças entre os concluintes e ingressantes do curso de Administração de empresas.

5.4 PESQUISA AKATU X CONCLUINTES DE ADMINISTRAÇÃO E DE ENGENHARIA
,..,

DEPRODUÇAO

Antes da análise de uma comparação entre os resultados obtidos com a aplicação do

questionário neste trabalho e a pesquisa realizada pelo Instituto Akatu, é necessário citar

diferenças entre o público de cada pesquisa. Na pesquisa realizada para este trabalho, os

respondentes são jovens entre 17 e 30 anos, pertencentes em maior parte à classe média,

enquanto que entre os respondentes da pesquisa do atu há um estrato formado por donas de

casa, pais de família, alguns deles pertencentes à classes sociais e de consumo com menor

poder aquisitivo, o que pode justificar a maior preocupação em ler rótulos de produtos antes

das compras, maior planejamento antes de comprar roupas e alimentos, bem como a maior

presença de respostas no sentido de esperar os alimentos esfriarem antes de guardá-los na

geladeira, o que pode ser traduzido como uma maior preocupação em relação ás

finanças/economia doméstica.

Analisando os dados da pesquisa, podemos concluir que apesar de os alunos concluintes de

Administração e de Engenharia de Produção demonstrarem maior responsabilidade e

conscientização quanto ao interesse sobre Responsabilidade Social, empresas e negócios e

sustentabilidade, além de afirmarem isso nas perguntas acerca da reutilização do verso de

folhas de papel, compra de produtos orgânicos e de produtos feitos com material reciclado nos

últimos seis meses, do hábito de repassar informações aprendidas sobre produtos e empresas e

sobre o costume de desligar aparelhos eletrônicos fora de utilização e no maior conhecimento

do significado do termos sustentabilidade, a formação acadêmica oferecida nesses dois cursos

não garantem uma diferenciação frente os indivíduos abordados pela pesquisa do Instituto

Akatu; o curso de Administração, e o curso de Engenaria de Produção não são indispensáveis

para incutir e gerar uma responsabilidade ante o consumo, uma consciência consumidora nos

seus alunos.
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5.5 LIMITAÇÕES DO TRABALHO

o questionário construído foi extraído de uma pesquisa em 2010 rea1izada pelo Instituto

Akatu.

O questionário para a pesquisa foi aplicado aos alunos concluintes e ingressantes dos cursos

de Administração e Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense em Volta

Redonda, no segundo semestre de 2012. É um universo de 59 concluintes de Administração,

tendo 39 respostas destes alunos e 36 ingressantes, com 19 questionários respondidos; 54

concluintes de Engenharia, com 28 questionários respondidos e 34 alunos ingressantes deste

curso, com 17 respostas. Considerando que em todas as categorias nos dois cursos a média de

repostas foi em tomo de 50% (com exceção para os concluintes de Administração, com 66%

de questionários respondidos), temos uma base para desenvolver o presente trabalho, mas

ainda assim são poucas repostas, considerando-se o total de alunos.

Deve ser considerado também que não houve a aplicação do questionário para concluintes e

ingressantes de outros semestres, a fim de encorpar as amostras e as comparações, dando mais

peso empírico à análise.

Observo também a limitação na questão a respeito da compra de produtos orgânicos e de

material reciclado nos últimos seis meses. Produtos feitos com material reciclado e

principalmente orgânicos, são vendidos a preços mais elevados que produtos fabricados com

materiais e de forma tradicionais, ficando fora do alcance da maioria dos alunos

universitários, ao pensamento que, na tentativa de transmitir uma imagem de consumidores

conscientes, muitos alunos disseram ter realizado a ,compra de produtos orgânicos e de

produtos feitos com material reciclado nos últimos seis meses.
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•

1- Q é o e curso de Graduação?

2- Em que período você está?

3- Costumo ler atentamente os rótulos antes de decidir uma compra.

Sempre ( ) Ás vezes ( ) Nunca ( )

4- Costumo pedir nota fiscal quando vou às compras, mesmo que o fornecedor não a ofereça

espontaneamente.

Sempre ( ) Ás vezes ( ) Nunca ( )

5- Em minha casa, separo o lixo para reciclagem (ou, mesmo não havendo coleta seletiva,

procuro encaminhar para reciclagem tudo que for possível).

Sempre ( ) Ás vezes ( ) Nunca ( )

6- Costumo fechar a torneira enquanto escova os dentes.

Sempre ( ) Ás vezes ( ) Nunca ( )

7- Quando possível, utilizo também o verso das folhas de papel.

Sempre ( ) Ás vezes ( ) Nunca ( )

8- Espero os alimentos esfriarem antes de guardar na geladeira.

Sempre ( ) Ás vezes ( ) Nunca ( )

9- Evito deixar lâmpadas acesas em ambientes desocupados.

Sempre ( ) Ás vezes ( ) Nunca ( )

10- Desligo aparelhos eletrônicos quando não estou usando.

Sempre ( ) Ás vezes ( ) Nunca ( )

11- Procuro passar ao maior número possível de pessoas as informações que aprendo sobre

empresas e produtos.

Sempre ( ) Ás vezes ( ) Nunca ( )

12- Comprei produtos feitos com material reciclado nos últimos 6 meses.

Sim ( ) Não ( )

13- Comprei produtos orgânicos nos últimos 6 meses (por exemplo: alimentos sem agro-

tóxicos, carne sem hormônios ou antibióticos).

Sim ( ) Não ( )
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14- Costumo planejar as compras de alimentos.

Sempre ( ) Ás vezes ( ) Nunca ( )

15- Costumo planejar compra de roupas.

Sempre ( ) Ás vezes ( ) Nunca ( )

16- Você já ouviu falar sobre sustentabilidade?

Sim ( ) Não

17 - Para você o que é sustentabilidade?

18- Quais dos temas abaixo lhe interessam (marcar quantos temas tiver interesse)

( ) Saúde/Doenças ( )Produtos/Compras/Consumo ( ) Cultura

( ) EcologialMeio ambiente ( ) Economia ( ) Política

( ) EmpresaslNegócios ( ) Responsabilidade Social empresarial

( ) Sustentabilidade

19- Qual é o grau de interesse em cada um dos temas?

SaúdelDoenças ( ) Interessa muito ( ) Interessa um pouco ( ) Interessa pouco

Produtos/Compras/Consumo ( ) Interessa muito ( ) Interessa um pouco ( ) Interessa

pouco

Cultura ( ) Interessa muito ( ) Interessa um pouco ( ) Interessa pouco

EcologialMeio ambiente ( ) Interessa muito ( ) Interessa um pouco ( ) Interessa pouco

Economia ( ) Interessa muito ( ) Interessa um pouco ( Interessa pouco

Política ( ) Interessa muito ( ) Interessa um pouco ( ) Interessa pouco

EmpresaslNegócios ( ) Interessa muito ( Interessa um pouco ( ) Interessa pouco

Responsabilidade Social empresarial ( ) Interessa muito ( ) Interessa um pouco

( ) Interessa pouco

Sustentabilidade ( ) Interessa muito ( ) Interessa um pouco ( ) Interessa pouco


