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Resumo 

O consumo em demasia por parte das pessoas se faz presente devido à grande variedade de 

produtos e serviços ofertados e ao marketing praticado pelas empresas. Ao mesmo tempo, 

muitas pessoas ainda não têm ciência do quanto a sua forma de consumo pode impactar o 

meio ambiente e a sociedade. Portanto, faz-se necessário educar e conscientizar o consumidor, 

mostrando como ele pode utilizar o seu poder de escolha de forma positiva e responsável. 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar o perfil e o comportamento de consumo dos alunos 

de graduação dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal 

Fluminense, em Volta Redonda, e verificar se exerce alguma influência nos resultados da 

pesquisa o fato do aluno ter cursado a disciplina VAD 00173 - Responsabilidade Social e 

Corporativa I. Como objetivo secundário, o trabalho também visa propor recomendações aos 

docentes da UFF para discutir a temática em “sala de aula”. Para tanto, utilizou-se o método 

do levantamento de dados (survey), aplicando um questionário elaborado pelo Instituto Akatu 

a uma amostra por conveniência de 100 alunos, igualmente distribuída entre aqueles que 

cursaram ou não a disciplina VAD 00173. A pesquisa apontouque, dentre os alunos que não 

cursaram a referida disciplina, o perfil predominante é o “Indiferente”, enquanto que entre 

aqueles que cursaram, é o “Iniciante”. Por outro lado, os alunos que não cursaram a disciplina 

apresentam um melhor resultado no perfil “Engajado” do que os alunos da disciplina VAD 

00173 no mesmo perfil, o que pode sugerir que estes alunos talvez tenham outros tipos de 

influência como valores da família e/ou experiência prévia com educação ambiental. Mesmo 

assim, os resultados obtidos tambémpermitem sugerir o impacto positivo da educação 

ambiental e para sustentabilidade em direção ao consumo consciente.  

Palavras-Chave: Consumo Consciente; Educação Ambiental; Educação para 

Sustentabilidade; Graduação; Universidade Federal Fluminense 
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Introdução 

O consumo consciente surgiu da percepção de algumas pessoas a cerca dos problemas 

sociais, econômicos, ambientais e políticos causados pelos padrões de produção e consumo 

excessivos e insustentáveis praticados pelas empresas e por elas próprias (Leite; Santos, 

2007).Consumo consciente é ser responsável no ato de consumir, seja um produto ou serviço, 

se preocupando em como essa atitude pode influenciar ao planeta e a sociedade e suas futuras 

gerações(Silva et al., 2012). Para tanto, identifica-se a necessidade de se educar e 

conscientizar o consumidor, mostrando a ele como o seu poder de escolha é importante, e 

como ele pode utilizá-lo de forma positiva e responsável (Fajardo, 2010). 

Na Universidade Federal Fluminense foi realizadaem 2013 uma pesquisapara avaliar o 

grau de consumo consciente entre os alunos concluintes e ingressantes dos cursos de 

Engenharia de Produção e Administração, em Volta Redonda (Hora, 2013).Conclui-se que o 

ensino acadêmico contribui, porém não de forma significativa,na mudança do perfil de 

consumo dos concluintes comparativamente aos ingressantes dos cursos. Dessa maneira, o 

presente trabalho pretende ser uma atualização dessa pesquisa anterior. 

Diante disso,a presente pesquisa apresenta a seguinte questão problema:“Qual é o 

perfil e comportamento de consumo dos alunosde graduação dos cursos de Administração e 

Ciências Contábeis da Universidade Federal Fluminense, em Volta Redonda?”. Isso se traduz 

no objetivo principal de analisar o perfil e o comportamento de consumo dos alunos de 

graduação dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal 

Fluminense, em Volta Redonda, e verificar se exerce alguma influência nos resultados da 

pesquisa o fato do aluno ter cursado a disciplina VAD 00173 - Responsabilidade Social e 

Corporativa I.Como objetivo secundário, o trabalho também visa propor recomendações aos 

docentes da UFF para discutir a temática em “sala de aula”. 

O presente trabalho é composto por três partes, a primeira parte aborda a 

fundamentação teórica, composta por Consumismo, Consumerismo, Consumo 

Consciente,Comportamento e Atitude do Consumidor Conscientee Educação Ambiental e/ou 

para Sustentabilidade. A segunda parteaborda a metodologia da pesquisa realizada. E, por 

fim, a terceira parte aborda os resultados e as conclusões da pesquisa assim como as 

recomendações para ensino do tema na graduação. 
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Referencial Teórico 

Consumismo, Consumerismo e Consumo Consciente 

Consumismo é o ato de comprar algo que não é necessário (Fajardo, 2010). Existem 

três características do consumismo, a saber: consumo somente por status e não por conta do 

que o produto ou serviço oferece; compra de produtos e/ou serviços sem conhecimento do 

modo de produção; e com isso a perda de valor e uso deste (Giglio, 2002 apud Castanhoet al., 

2005). 

E devido a inúmeros problemas decorrentes do consumismo, um termo contrário a ele, 

o consumerismo, vem ganhando cada vez mais força (Leite; Santos, 2007). Trata-se de um 

movimento que defende a conscientização do consumidor em relação ao consumismo. Esse 

movimento surgiu através da iniciativa da revista ConsumerReportsnos EUA, que através da 

análise de produtos e serviços, orienta o consumidor na sua decisão de compra (Giglio, 2002 

apud Castanho et al., 2005). 

O consumerismo possui duas vertentes, a saber: o consumerismo verde, que apoia o 

consumo de bens e/ou serviços que não causem impactos negativos ao meio ambiente e; o 

consumerismo ético, que defende e exige além da preservação do meio ambiente, um 

comportamento ético, responsável e transparente por parte das empresas em seus negócios 

(Ashley, 2005 apud Leite; Santos, 2007). 

Adicionalmente, a forma de consumo que respeita o meio ambiente e o bem-estar 

social, tem sido denominada com diferentes termos, tais como consumo consciente, consumo 

verde e consumo sustentável (Ribeiro; Veiga, 2010 apudFerreira; Cancellier, 2014). 

Em especial, a ideia de consumo verde refere-se às práticas adotadas pelo indivíduo 

quando do uso do seu poder de escolha, que além de avaliar variáveis como preço e 

qualidade, inclui a variável ambiental dando preferência a produtos que são percebidos como 

não agressores ou que não agridam ao meio ambiente (Portilho, 2005). 

Em uma pesquisa realizada com 105 alunos do curso de Administração da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal/RN, os participantes foram 

questionados sobre quais fatores são decisivos no processo de escolha de um produto e/ou 

serviço, e 95% dos participantes concordam que o fator qualidade é um dos mais importantes, 

seguido de preço (89%), entre outros fatores. Esses dados podem ser observados no gráfico 1 

(Leite; Santos, 2007). 
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 Gráfico 1 - Fatores decisivos no processo de escolha de um produto ou serviço 

Fonte:Leite e Santos, 2007. 

 

Nota-se que os fatores como proteção ao meio ambiente e apoio a causa social apesar 

de apresentarem uma porcentagem baixa nessa pesquisa, mostram que uma parcela, ainda que 

pequena, dos consumidores tem certa preocupação com esses quesitos e pagariam a mais por 

isso (Leite; Santos, 2007). 

Fajardo (2010) cita que o consumo possui algumas variações, a saber:  

a) Consumo alienado e obsessivo – O consumidor preocupa-se somente com a 

quantidade consumida e omite a qualidade e procedência dos produtos e/ou serviços.  

b) Consumo crítico – Ao contrário do consumo alienado e obsessivo, o consumidor presa 

por qualidade, e procura consumir somente o necessário, exercendo seu poder de 

escolha que para ele é fundamental. 

c) Consumo consciente – O consumidor antes da decisão de compra leva em 

consideração alguns aspectos em relação ao produto e/ou serviço como: preço, marca, 

tipo de material utilizado, procedência, condições de produção, respeito ao meio 

ambiente e direitos trabalhistas, para se conscientizar sobre o que ele pode estar 

incentivando no ato da compra. 

O indivíduo quando consumidor consciente tem utilizado desde órgãos de defesa do 

consumidor a descontinuação de compra de produtos e/ou serviços como uma forma de 
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reivindicar um posicionamento mais ético e responsável ambientalmente das organizações. E 

um meio para que o indivíduo exerça seu papel de consumidor consciente, sem dúvida, é o 

acesso a informação a respeito do tema (Leite; Santos, 2007). 

 

Comportamento e Atitude do Consumidor Consciente 

A pesquisa do Instituto Akatu¹(2012)investigou o comportamento e atitudes dos 

consumidores em relação ao consumo. A pesquisa realizada em 2012 entrevistou 800 

brasileiros (as), com idades acima de 16 anos, moradores de 12 capitais ou regiões 

metropolitanas e que pertencem as classes socioeconômicas A até D²
1
. Foram confrontados os 

índices obtidos nos anos 2006 e 2010 com o de 2012.Os comportamentos indicadores de 

consumo conscientesão organizados em quatro categorias e detalhados no Quadro 1. 

 
Categorias Comportamentos 

Compra 

Sustentável 
 Comprei produtos orgânicos nos últimos 6 meses; 

 Comprei produtos feitos com material reciclado nos últimos 6 meses. 

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

empresas e produtos 

Reciclagem  Quando possível, utilizo também o verso das folhas de papel; 

 Em minha casa, separo o lixo para a reciclagem; 

Planejamento  Costumo ler atentamente rótulos antes de decidir uma compra; 

 Costumo pedir nota fiscal (cupom fiscal) quando vou às compras mesmo que o 

fornecedor não a ofereça espontaneamente; 

 Costumo planejar as compras de alimentos; 

 Costumo planejar as compras de roupas; 

Economia  Costumo fechar torneira quando escovo os dentes; 

 Evito deixar lâmpadas acesas em ambientes desocupados; 

 Espero os alimentos esfriarem antes de guardar na geladeira; 

 Desligo aparelhos eletrônicos quando não estou usando; 

Quadro 1 – Comportamentos indicadores de consumo consciente 

Fonte:Akatu (2012). 

 

De acordo com o número de comportamentos adotados, os perfis de consumidores 

sãosegmentados em (Akatu, 2012): 

 Indiferente: Tipo de consumidor que ainda não compreende que consumir com consciência 

traz benefícios não só financeiro, mas também bem-estar a si, a sua família e a sociedade 

                                                 
1
O Instituto Akatu é uma organização não governamental sem fins lucrativos que trabalha pela conscientização e 

mobilização da sociedade para o consumo consciente. 

2 Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) (2018), as classes sociais são baseadas no 

número de salários mínimos (SM). O SM em 2018 é R$ 954. Assim, classe A (acima de 20 SM), B (de 10 a 20 

SM), C (de 4 a 10 SM), D (de 2 a 4 SM), e E (até 2 SM). 

 



 
6 

 

(de 0 a 4 comportamentos listados); 

 Iniciante: Consumidor que compreende que desperdícios causam impactos a si e ao seu 

“bolso”, porém não pratica consumo consciente em relação ao meio ambiente e bem-estar 

da sociedade (de 5 a 7 comportamentos listados); 

 Engajado: Tipo de consumidor que compreende que seus hábitos de consumo, podem 

evitar desperdícios e impactos negativos a si, ao meio ambiente e a sociedade, porém 

ainda possui algum comportamento contrário a esse perfil (de 8 a 10 comportamentos 

listados); 

 Consciente: Tipo de consumidor que age considerando as consequências de seus atos a si, 

ao meio ambiente, a sociedade e gerações futuras (de 11 a 13 comportamentos listados). 

A partir dos dados apresentados no Gráfico 2, pode-se observar que de 2006 a 2012 

houve um decréscimo na assimilação do consumo consciente,com o crescimento do perfil 

“Indiferente”(Akatu, 2012). 

 

 
Gráfico 2 - Perfil de assimilação de consumo. 

Fonte: Akatu, 2012. 

 

Educação Ambiental e Educação Para Sustentabilidade 

A informação, a conscientização dos problemas socioambientais e educação ambiental 

são fatores necessários para que ocorra uma mudança no comportamento atual (Silva et al., 

2013). De acordo com o artigo 1.º da Lei Federal n.º 9.795 de 27 de abril de 1999: 
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Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (Brasil, 1999, p. 1). 

 

Um gestor que tenha na sua formação a sustentabilidade poderá adotar uma gestão 

com consciência e práticas que priorizem a sustentabilidade. No entanto, a educação 

ambiental nos cursos superiores, em especial no curso de Administração, recebe muitas 

críticas. Entre elas está o incentivo a modelos de gestão que contrariam a sustentabilidade, 

como o foco na competitividade, eficiência e lucro (Jacobi et al., 2011 apud Melo;Brunstein, 

2013).  

Para combater esse cenário, há debates em órgãos internacionais sobre a educação para 

sustentabilidade como o United NationEconomicComission for Europe (UNECE, 2008), com 

destaque para um projeto desenvolvido por 15 universidades em 8 países, o Education for 

SustainableDevelopment(ESD), com 50 ações que visam orientar os professores. Segundo 

Melo e Brunstein (2013), dentre as ações, destaca-se: (i) Desenvolver no aluno o pensamento 

crítico sobre o desenvolvimento sustentável; (ii) Desenvolver nos alunos a capacidade de 

analisar os problemas relacionados ao desenvolvimento sustentável; (iii) Projetar questões de 

longo prazo que envolva o desenvolvimento sustentável; e, (iv) Discutir currículos que sejam 

relevantes ao desenvolvimento sustentável. 

De maneira complementar, foi lançado no ano de 2007, a partir de uma iniciativa da 

ONU (Organização das Nações Unidas), como um complemento ao Pacto Global
2
 (Global 

Compact) e aos ODS
3
 (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), o Principles for 

Responsible Management Education (PRME), com a proposta de transformar a educação nas 

escolas de negócios e em instituições relacionadas a gestão, promovendo a conscientização 

dos alunos sobre ética (dilema moral
4
), responsabilidade social (stakeholders

5
) e 

                                                 
2
 Pacto Global ou Global Compact é uma iniciativa da ONU junto a comunidade empresarial internacional para 

adoção, em suas práticas de negócios, de valores fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos 

humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção refletidos em 10 princípios. 
3
 Ratificados por diversos países, como parte da Agenda 2030, os ODS substituem os objetivos do milênio 

(ODM), e são 17 objetivos que têm potencial para promover a implantação efetiva do desenvolvimento 

sustentável. 
4
 Relaciona-se à tomada da decisão certa em  situações em que existe um dilema e refere-se a correntes de 

filosofia moral. 
5
Stakeholderssão as partes interessadas, ou seja, os vários grupos que afetam ou são afetados por uma 

organização.  
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sustentabilidade (triple bottomline
6
). No Brasil, são 32 escolas signatárias (Hourneaux Jr. e 

Caldana, 2017), sendo que a UFF não faz parte da iniciativa. 

No entanto, ambas as iniciativas focam no desenvolvimento do poder de influência do 

graduando enquanto um potencial gestor nas organizações em que ele venha a atuar no futuro, 

sem considerar sua capacidadeem influenciar os padrões de produção das organizações 

enquanto consumidor. 

Nesse contexto, uma pesquisa realizada na Universidade Federal Fluminense (UFF), 

em 2013, procurou investigar a influência da formação acadêmica no comportamento de 

consumo dos alunos dos cursos de Administração e Engenharia de Produção. Responderam 

ao questionário um total de 183 alunos, sendo 59 estudantes concluintes e 36 ingressantes do 

curso de Administração, 54 estudantes concluintes e 34 ingressantes do curso de Engenharia 

de Produção (Hora, 2013). 

Os alunos foram questionados sobre o significado do termo sustentabilidade, sendo 

que 49% dos concluintes responderam corretamente e 51% erraram a questão. Já o percentual 

de acerto entre os ingressantes foi menor, 42%, contra 58% que não acertaram (Hora, 2013). 

Por outro lado, quando questionados sobre os temas que mais os interessam, pode-se 

constatar a partir dos resultados da Tabela 1 que os ingressantes de Administração e 

Engenharia têm um maior interesse em Sustentabilidade, Responsabilidade Social e 

Ecologia/Meio Ambiente do que os concluintes dos respectivos cursos. E os alunos 

ingressantes e concluintes de Engenharia de Produção apresentam um maior interesse nas 

temáticas de Sustentabilidade e Responsabilidade Social do que os alunos de Administração 

(Hora, 2013). Portanto, os resultados demonstram que a temática precisa ser priorizada pela 

coordenação de curso e pelos docentes, sobretudo dos cursos de Administração, para ser 

melhor trabalhada junto aos discentes. 

 
 ADMINISTRAÇÃO ENG. DE PRODUÇÃO 

Tema Concluintes 

Adm. 

Ingressantes 

Adm. 

Concluintes 

Prod. 

Ingressantes 

Prod. 

Sustentabilidade 51% 53% 61% 70% 

Responsabilidade Social e Empresarial 41% 42% 53% 59% 

Empresas e Negócios 74% 68% 89% 82% 

Política 33% 53% 36% 29% 

Economia 31% 68% 57% 65% 

Ecologia/ Meio Ambiente 49% 68% 57% 65% 

                                                 
6
 Balanceamento do desempenho organizacional nas dimensões social, ambiental e econômica. 
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Cultura 72% 84% 46% 59% 

Produtos/Compras/Consumo 69% 89% 75% 82% 

Saúde/Doenças 59% 42% 50% 29% 

Tabela 1 - Temas de interesse entre os alunos ingressantes e concluintes dos cursos de Administração 

e Engenharia de Produção. 

Fonte: Hora, 2013. 

 

De qualquer forma, para que ocorra uma crescente inserção de questões como 

sustentabilidade e educação ambiental na graduação é necessário: (i) professores bem 

capacitados e comprometidos com o ensino; e (ii) interesse das instituições de ensino para 

integrar a educação ambiental e a sustentabilidade ao curso, buscando o docente com 

preparação e conhecimento nesta temática (Silva et al., 2013).  

Nesse sentido, em 2017, foi realizado um estudo na UFF para saber quais os conteúdos 

devem fazer parte do campo da educação para o desenvolvimento sustentável e se estão ou 

não presentes nas ementas das disciplinas de cursos presenciais de graduação oferecidos em 

todos os campi da UFF. Para tanto, foram selecionadas disciplinas do1º. Semestre de 2011 ao 

2º. Semestre de 2016, que continham em seu título ou ementa o termo “Desenvolvimento 

Sustentável”. Das 758 disciplinas listadas no estudo, apenas 5 continham o termo 

“Desenvolvimento Sustentável” em seu título, sendo elas: (1) Tópicos Especiais em Educação 

Ambiental e Desenvolvimento Sustentável; (2) Agribusiness e Desenvolvimento Sustentável; 

(3) Introdução ao Desenvolvimento Sustentável; (4) Consumo e Desenvolvimento 

Sustentável; e (5) Desenvolvimento Sustentável; e 27 continham o termo somente na ementa 

(Corrêa, 2017).Portanto, faltam não apenas disciplinas focadas na temática do 

“Desenvolvimento Sustentável” quando uma discussão transversal do tema nas disciplinas 

tradicionais.  

Nesse sentido, a disciplina VAD 00173 - Responsabilidade Social e Corporativa 

Iexiste na matriz curricular do curso de Administração da UFF, no campus de Volta Redonda-

RJ, desde a sua concepção (2008). Em 2016 evoluiu no seu conteúdo programático para 

incorporar conceitos maiores e complementares. Dessa maneira, a ementa atual da disciplina 

contém: Desenvolvimento Sustentável; Ética empresarial; Responsabilidade Social 

Corporativa e Governança Corporativa; Sustentabilidade Empresarial e Gestão Ambiental; 

Marketing Social e Ambiental; Gestão Verde da Cadeia de Suprimentos e Logística Reversa; 

Gestão de ONGs (Terceiro Setor) e Gestão do Voluntariado; Empreendedorismo Social; 

Educação Ambiental e Consumo Consciente. A presente pesquisa procura avaliar se essa 
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disciplina contribui com alguma mudança comportamental nos alunos de maneira contrária 

aos resultados negativos obtidos em pesquisa anterior. 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

Essa pesquisa é descritiva, pois pretende descrever as características de determinada 

população e estabelecer relação entre variáveis (Gil, 2002). A pesquisa também pode ser 

classificada como qualitativa, pois deseja-se analisar as características de comportamento dos 

entrevistados (Lakatos; Marconi, 2003). 

Para um melhor entendimento do tema, essa pesquisa fez uso do levantamento 

bibliográfico e documental em trabalhos acadêmicos e pesquisas elaboradas por organizações 

como o Instituto Akatu. Concluído essa etapa, passou-se a utilizar o método de levantamento 

de dados (survey), o qual permite uma descrição de atitudes de uma população ao estudar uma 

amostra dela (Creswell, 2007). 

A população pesquisada compreendeu alunos dos cursos de Administração e Ciências 

Contábeis, dos turnos integral e noturno, da Universidade Federal Fluminense, situada no 

Município de Volta Redonda, Campus Aterrado. Essa população corresponde a um total de 

1128 alunosem atividade (2º. Semestre de 2017), e foi estabelecida uma amostra por 

conveniência de 100alunos. 

O plano amostral foi dividido em 50 questionários aplicados a alunos da disciplina 

VAD 00173 - Responsabilidade Social e Corporativa I, e os outros 50, a alunos que não 

cursaram a disciplina, justamente para observar se a disciplina exerce alguma influênciasobre 

o perfil de consumo dos participantes da mesma. 

O questionário utilizado nesta pesquisa foi desenvolvido pelo Instituto Akatu (2017) 

(apêndice 1) e disponibilizado de maneira impressa aos participantes. As questões, todas 

fechadas, foram divididas primeiro para analisar o perfil de consumo dos participantes e 

classificá-los em: Indiferente, Iniciante, Engajado e Consciente; segundo para analisar a 

adesão total ou parcial dos participantes a comportamentos indicadores de consumo 

consciente separados nas seguintes categorias: “Economia”, “Planejamento”, “Reciclagem” e 

“Compra Sustentável”. 



 
11 

 

Uma vez analisado os resultados de cada um dos questionários no sistema on-line do 

Instituto Akatu, fez-se a tabulação e consolidação dos dados em Excel, expressos em tabelas e 

gráficos. Após fez-se a interpretação qualitativa dos resultados obtidos relacionando-os com 

as ideias e conclusõesdos autores presentes no referencial teórico deste trabalho. 

 

Análise e Discussão dos Resultados 

 

O perfil dos participantes compreende homens e mulheres, entre 18 a 30 anos, 

cursando a graduação em Administração ou Ciências Contábeis.Inicialmente, foram 

analisados os 50 (do total de 100) questionários aplicados a alunos de Administração e 

Ciências Contábeis, que não obtiveram nenhum contato com a disciplina VAD 00173 - 

Responsabilidade Social e Corporativa I, para depois focar naqueles que haviam cursado a 

disciplina. 

 

1
a
.etapa - Perfil de Consumo 

Nesta primeira etapa do questionário, foi feito um levantamento para saber qual o 

perfil de consumo dos participantes da pesquisa. Com base nos 13 comportamentos 

indicadores do consumo consciente, pode-se segmentar os consumidores em: indiferentes (0 a 

4 comportamentos); iniciantes (5 a 7); engajados (8 a 10); e, conscientes (11 a 13) (Akatu, 

2012). 

De acordo com a Tabela 2, pode-se constatar que do total de 50 alunos que não 

cursaram a disciplina VAD 00173, 20 enquadram-se no perfil Indiferente, representando 40% 

do total pesquisado, seguido pelos perfis Engajado (30%), Iniciante (24%) e Consciente (0%). 

Ressalta-se que 6% do total optaram por não responder a pesquisa. 

 

Indiferente 20 40% 

Iniciante 12 24% 

Engajado 15 30% 

Consciente 0 0% 

Não responderam 3 6% 
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Total 50 100% 

Tabela 2 - Tipo de consumidor – Alunos que não cursaram a disciplina de Responsabilidade 

Social e Corporativa I 

Fonte: Pesquisa de campo, out, 2017. 

 

Por outro lado, a partir da Tabela 3, observa-se que do total de 50 alunos que cursaram 

a disciplina VAD 00173, 24 se enquadram no perfil Iniciante, o que representa 48%do total, 

seguidos pelos perfis Indiferente (26%), Engajado (20%) e Consciente (0%). Da mesma 

maneira, ressalta-se que 6% do total optaram por não responder a pesquisa. 

 

Indiferente 13 26% 

Iniciante 24 48% 

Engajado 10 20% 

Consciente 0 0% 

Não Responderam 3 6% 

Total 50 100% 

Tabela 3 – Tipo de consumidor – Alunos da disciplina de Responsabilidade Social e 

Corporativa I 

Fonte: Pesquisa de campo, out, 2017. 

 

De maneira comparativa, pode-se constatar que o perfil com maior representatividade 

entre os alunos da disciplinaVAD 00173 é o perfil “Iniciante” em detrimento do perfil 

“Indiferente” entre os alunos que não cursaram a referida disciplina. Da mesma maneira, 

destaca-se o desempenho superior do perfil “Engajado” (30%) dos alunos que não cursaram a 

disciplinaVAD 00173 frente aos alunos que a cursaram (20%). Esses dados podem sugerir 

que outras variáveis como valores da família e/ou experiência prévia com educação ambiental 

podem ter maior influência no comportamento de consumo. 

Já comparativamente a pesquisa do Instituto Akatu (2012), pode-se constar algumas 

semelhanças entre os resultados. Na pesquisa doAkatu (2012) há a predominância do perfil 

“Indiferente” (41%), o que é próximo ao obtido nessa pesquisa, entre os alunos que não 

cursaram a disciplina VAD 00173 (40%). Porém, no perfil “Iniciante”, para os alunos que 

cursaram a disciplina, o resultado dessa pesquisa (48%) é melhor do que doAkatu (2012) 

(32%). 
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Portanto, diante da comparação dos resultados, pode-se constatar que o cenário da 

presente pesquisa é um pouco mais otimista do que o obtido peloAkatu (2012), o que gera a 

percepção de que educação ambiental e para sustentabilidade pode ajudar na mudança 

comportamental. 

 

2
a
.etapa - ComportamentosIndicadores de Consumo Consciente 

Na segunda etapa desta pesquisa analisou-se a adesão dos alunos a comportamentos 

que qualificam o consumo consciente, agrupados em cada categoria de consumo: “Economia 

de Recursos”, “Planejamento de Consumo”, “Reuso e Reciclagem de Materiais” e “Compra 

de Produtos Sustentáveis”.  

Os percentuais apresentados no gráfico 3 representam apenas respostas positivas a 

cada item, ou seja, com respostas “sempre e/ou as vezes”. Pode-se verificar que na maioria 

dos itens, os alunos da disciplina VAD 00173 têm um desempenho superior, exceto nos itens 

“comprei produtos de material reciclado”, “separo o lixo”, “planejo compra de roupas” e 

“desligo aparelhos eletrônicos”. 
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Gráfico 3 – Adesão total ou parcial a comportamentos indicadores de consumo consciente de 

alunos que não cursaram a disciplina de Responsabilidade Social e Corporativa vs. Alunos que 

estão cursando a disciplina. 

Fonte: Pesquisa de campo, out, 2017. 

 

E, no geral, pode-se observar que os resultados da presente pesquisa em ambas as 

amostras expressam percentuais, em sua maioria, maiores a 60%, o que é bastante otimista. 

Isso significa que a maioria dos alunos desses cursosaderema comportamentos indicadores de 

consciência ao consumir, independente se tiveram contato ou não com a disciplina VAD 

00173. 

Comparando os resultados da presente pesquisa com a doAkatu (2012), observa-se que 

os resultados obtidos em todas as categorias: “Compra Sustentável”, “Reciclagem”, 

“Planejamento” e “Economia”, para ambas as amostras, são melhores do que os resultados 

obtidos pelo Akatu (2012). Novamente acredita-se que a educação ambiental e para 

sustentabilidade pode contribuir com as mudanças no comportamento de consumo, apesar de 

que outras variáveis poderem ter maior influência no processo como classe social e nível de 

renda, valores da família e/ou experiência prévia com educação ambiental. 

 

Considerações Finais 

 

Segundo a pesquisa realizada, dentre os alunos que não cursaram a disciplina VAD 

00173 - Responsabilidade Social e Corporativa I, o perfil predominante é o “Indiferente”, 

enquanto que dentre os alunos que cursaram a referida disciplina o perfil predominante foi o 

“Iniciante”. Porém, no perfil “Engajado”, os alunos que não cursaram a disciplina 

apresentaram um melhor resultado do que os alunos que cursaram. 

Quando analisados os comportamentos indicadores de adesão total ou parcial de 

consumo consciente, pode-se verificar que os alunos da disciplina de VAD 00173 têm um 

desempenho superior, mesmo não sendo tão expressivo, aos alunos que não cursaram a 

referida disciplina, exceto nos itens “comprei produtos de material reciclado”, “separo o lixo”, 

“planejo compra de roupas” e “desligo aparelhos eletrônicos”.  
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Portanto, com base na definição de Fajardo (2010), enquanto os alunos da disciplina 

de VAD 00173possuem em sua maioria comportamentos que indicam um consumo crítico e 

consciente, os alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da UFF, no campus 

de Volta Redonda, que não cursaram a referida disciplina, mostram pelo menos um 

comportamento contrário ao consumismo. 

Diante disso, os resultados obtidos podem sugerir o impacto positivo da educação 

ambiental e para sustentabilidade em direção ao consumo consciente, porém certamente 

outras variáveis podem ter um impacto ainda maior e precisam ser melhor estudadas. 

 

Recomendações para o Ensino – Aprendizagem na Graduação 

 

De acordo com os resultados da pesquisa propõe-se que haja a continuidade – e talvez 

até a expansão em carga horária - da disciplina VAD 00173 – Responsabilidade Social e 

Corporativa I; a inserção de outras disciplinas optativas complementares a esta na matriz 

curricular dos cursos de Administração e Ciências Contábeis; assim como a inserção da 

temática de maneira transversal nas ementas das disciplinas tradicionais de maneira a 

aumentar o nível de consciência e a probabilidade de mudança no comportamento de 

consumo dos alunos, os quais amanhã estarão em posições de comando nas organizações e 

podem sem dúvida serem agentes de mudança rumo a uma sociedade mais sustentável.  

Como recomendações práticas para a atuação docente e uso do conteúdo desse 

capítulo em sala de aula ou atividades extraclasse sugere-se: 

- Explorar melhor a relação entre sustentabilidade e desempenho organizacional, 

mostrando que é viável conciliar o investimento em sustentabilidade, com uma estratégia de 

negócios direcionado aos segmentos de consumidores conscientes e um melhor resultado 

econômico; 

- Mostrar casos de sucesso e práticas empresariais que demonstrem ser factível o 

incentivo ao consumo consciente e a perenidade da organização; 

- Trabalhar atividades práticas relacionadas as categorias, “Economia de Recursos”, 

“Planejamento de Consumo”, “Reuso e Reciclagem de Materiais” e “Compra de Produtos 
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Sustentáveis”, que facilitem a compreensão dos alunos sobre os benefícios do consumo 

consciente; 

- Cada categoria de consumo consciente poderia ser melhor explorada a depender da 

área de conhecimento administrativo. Por exemplo: disciplinas de finanças poderiam explorar 

mais a categoria “economia de recursos”; disciplinas de planejamento estratégico a categoria 

“planejamento de consumo”; disciplinas de operações a categoria “reuso de reciclagem de 

materiais”; e disciplinas de marketing a categoria “compra de produtos sustentáveis”. 
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Apêndice 1 - Questionário do Instituto Akatu (2017) 

 

Etapa 1 - Perfil do Consumidor 

1) Em casa, estimulo a minha família ou as pessoas com quem moro a comerem reunidas. 

(   ) Sempre       (   ) Às vezes     (   ) Nunca 

2) Espero os alimentos esfriarem antes de guardá-los na geladeira. 

(   ) Sempre       (   ) Às vezes     (   ) Raramente ou Nunca 

3) Desligo aparelhos eletrônicos quando não estou usando-os. 

(   ) Sempre       (   ) Às vezes     (   ) Raramente ou Nunca 

4) Costumo ler atentamente os rótulos antes de decidir uma compra. 

(   ) Sempre       (   ) Às vezes     (   ) Raramente ou Nunca 

5) Apenas as classes mais altas podem escolher produtos e serviços mais sustentáveis, ou seja, 

aqueles que geram consequências mais positivas do que negativas à sociedade e ao meio 

ambiente. 

(   ) Concordo   (   ) Discordo     (   ) Não sei 

6) A propaganda deveria ser mais controlada, pois tem o poder de influenciar muito o 

comportamento de consumo das pessoas. 

(   ) Concordo   (   ) Discordo     (   ) Não sei 

7) Quando possível, utilizo também o verso das folhas de papel. 

(   ) Sempre       (   ) Às vezes     (   ) Raramente ou Nunca 

8) Deixo de comprar um produto novo enquanto o que tenho ainda pode ser utilizado ou 

consertado. 

(   ) Sempre       (   ) Às vezes     (   ) Raramente ou Nunca 

9) Costumo fechar a torneira enquanto escovo os dentes. 

(   ) Sempre       (   ) Às vezes     (   ) Raramente ou Nunca 

10) Hoje, uma pessoa se define por aquilo que ela compra ou usa, e não há nada de errado 

nisso. 
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(   ) Concordo   (   ) Discordo     (   ) Não sei 

11) Procuro passar ao maior número possível de pessoas as informações que aprendo sobre 

empresas e produtos. 

(   ) Sempre       (   ) Às vezes     (   ) Raramente ou Nunca 

12) Costumo planejar as compras de alimentos. 

(   ) Sempre       (   ) Às vezes     (   ) Raramente ou Nunca 

13) Para se deslocar pela cidade, é melhor usar um veículo próprio do que o transporte 

público ou compartilhado. 

(   ) Concordo   (   ) Discordo     (   ) Não sei 

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

espontaneamente. 

(   ) Sempre       (   ) Às vezes     (   ) Raramente ou Nunca 

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

procuro encaminhar para a reciclagem tudo o que for possível). 

(   ) Sempre       (   ) Às vezes     (   ) Raramente ou Nunca 

16) No último ano, deixei de comprar produtos ou serviços de uma empresa por saber que ela 

prejudica seus empregados, a sociedade ou o meio ambiente. 

(   ) Sim       (   ) Não     (   ) Não sei/Não lembro 

17)Evito deixar lâmpadas acesas em ambientes desocupados. 

(   ) Sempre       (   ) Às vezes     (   ) Raramente ou Nunca 

18)Frutas e verduras da época são, na maioria das vezes, mais saudáveis para você e para o 

meio ambiente, pois exigem um menor uso de agrotóxicos e fertilizantes. 

(   ) Concordo   (   ) Discordo     (   ) Não sei 

19)Comprei produtos feitos com material reciclado nos últimos 6 meses. 

(   ) Sim       (   ) Não     (   ) Não sei/Não lembro 

20)Costumo planejar a compra de roupas. 

(   ) Sempre       (   ) Às vezes     (   ) Raramente ou Nunca 
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21)Comprei produtos orgânicos nos últimos 6 meses. 

(   ) Sim       (   ) Não     (   ) Não sei/Não lembro 

22)Participo de ações, movimentos, campanhas ou redes relacionadas a questões do consumo 

ou do meio ambiente. 

(   ) Sempre       (   ) Às vezes     (   ) Raramente ou Nunca 

23)Só vale a pena abastecer o carro com álcool em vez de gasolina quando o preço compensa. 

(   ) Concordo   (   ) Discordo     (   ) Não sei 

24) Cuido de áreas verdes em praças, parques, quintais ou outros locais, próximos de onde 

vivo. 

(   ) Sempre       (   ) Às vezes     (   ) Raramente ou Nunca 

25)Ter coisas em casa e não usá-las significa um desperdício de recursos da natureza como a 

água, energia e matérias-primas usadas na fabricação. 

(   ) Concordo   (   ) Discordo     (   ) Não sei 

 

Etapa 2 - Caminhos para um Consumo Mais Consciente 

1) Ter saúde depende mais do acesso a postos de saúde, hospitais e remédios do que da forma 

como vivemos no dia a dia (alimentação, atividades físicas e lazer). 

(   ) Concordo   (   ) Discordo     (   ) Não sei 

2) Levo sacolas reutilizáveis quando vou às compras. 

(   ) Sempre       (   ) Às vezes     (   ) Raramente ou Nunca 

3) Compro alimentos mais saudáveis, buscando mais saúde e bem-estar para mim e minha 

família. 

(   ) Sempre       (   ) Às vezes     (   ) Raramente ou Nunca 

4) Quando escolho produtos produzidos mais perto de onde estou, colaboro para diminuir a 

liberação de gases que poluem o meio ambiente e prejudicam a minha saúde. 

(   ) Concordo   (   ) Discordo     (   ) Não sei 
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5) Utilizo os selos de certificação (por exemplo: PROCEL, FSC, INMETRO, IBD, e outros) 

encontrados em alguns produtos para realizar melhores escolhas de compra 

(   ) Sempre       (   ) Às vezes     (   ) Raramente ou Nunca 

6) Saber como foi produzido o que consumimos, como afetou o meio ambiente e a sociedade, 

nos possibilita fazer melhores escolhas de compra. 

(   ) Concordo   (   ) Discordo     (   ) Não sei 

7) Escolho locais de compras, lazer, estudo e trabalho que estejam próximos de onde eu vivo, 

evitando assim grandes deslocamentos pela cidade. 

(   ) Sempre       (   ) Às vezes     (   ) Raramente ou Nunca 

8) Mesmo grandes empresas podem enfrentar problemas caso não se adaptem rapidamente às 

mudanças de desejos dos consumidores por produtos e serviços mais sustentáveis, que 

contribuam mais para a sociedade e o meio ambiente. 

(   ) Concordo   (   ) Discordo     (   ) Não sei 

9) Imprimo fotos, textos ou documentos em vez de vê-los em um computador ou tablet. 

(   ) Sempre       (   ) Às vezes     (   ) Raramente ou Nunca 

10) Incentivo outras pessoas a comprar de empresas que ofereçam produtos e serviços mais 

sustentáveis, ou seja, aqueles que geram consequências mais positivas do que negativas à 

sociedade e ao meio ambiente. 

(   ) Sempre       (   ) Às vezes     (   ) Raramente ou Nunca 

11) É necessário que os rótulos e embalagens tragam informações mais detalhadas sobre os 

produtos, como a composição, origem, instruções de como usá-los e jogá-los fora - e até 

características das empresas que os fabricam. 

(   ) Concordo   (   ) Discordo     (   ) Não sei 

12) É fundamental que todos frequentem e se manifestem sobre o quão importantes são os 

espaços públicos como praças, parques, calçadões ou terrenos transformados em lugares de 

convívio da comunidade, pois melhoram a qualidade de vida nos bairros. 

(   ) Concordo   (   ) Discordo     (   ) Não sei 

13) Recorro a um órgão de defesa do consumidor quando tenho problemas com um produto 

ou serviço, e não consigo uma solução com a empresa que o vendeu. 
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(   ) Sempre       (   ) Às vezes     (   ) Raramente ou Nunca 

14) Somente o Governo tem condições de garantir o equilíbrio da sociedade e direcionar 

questões como a diminuição da desigualdade e a preservação do meio ambiente. 

(   ) Concordo   (   ) Discordo     (   ) Não sei 

15) Apesar de vivermos todos em um mesmo planeta, é exagero dizer que o que cada um faz 

afeta todos. 

(   ) Concordo   (   ) Discordo     (   ) Não sei 

16) As empresas devem contribuir para a construção de um mundo mais sustentável, que 

tenha recursos como alimentos, água, e matérias-primas suficientes para sustentar a vida em 

todo o planeta, hoje e no futuro. 

(   ) Concordo   (   ) Discordo     (   ) Não sei 

17) Escolho ir a pé ou de bicicleta em vez de usar um veículo motorizado sempre que a 

distância me permite. 

(   ) Sempre       (   ) Às vezes     (   ) Raramente ou Nunca 

18) A humanidade hoje já usa mais recursos naturais do que o planeta é capaz de oferecer, 

colocando em risco a existência desses recursos e da vida no futuro. 

(   ) Concordo   (   ) Discordo     (   ) Não sei 

19) Incentivo meus amigos e familiares a participar de movimentos, campanhas e 

organizações ligados ao meio ambiente ou ao consumo consciente. 

(   ) Sempre       (   ) Às vezes     (   ) Raramente ou Nunca 

20) Acabo comprando muito mais do que preciso. 

(   ) Concordo   (   ) Discordo     (   ) Não sei 

21) Antes de jogar fora um produto que não quero mais, seja ele um brinquedo, vestimenta, 

eletroeletrônico, ou qualquer outro, procuro doar ou mesmo trocar com alguém que tenha 

interesse. 

(   ) Sempre       (   ) Às vezes     (   ) Raramente ou Nunca 

22) Escolho como e onde investir o meu dinheiro levando em consideração quais os efeitos 

positivos e negativos que isso pode causar ao meio ambiente e à sociedade. 
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(   ) Sempre       (   ) Às vezes     (   ) Raramente ou Nunca 

23) No meu tempo livre, prefiro ir a uma praça, parque ou fazer atividades ao ar livre a 

passear no shopping ou fazer compras 

(   ) Concordo   (   ) Discordo     (   ) Não sei 

24) Nos últimos 6 meses, manifestei-me contra alguma propaganda por considerá-la 

imprópria ou enganosa. 

(   ) Sim       (   ) Não     (   ) Não sei/Não lembro 

25) Prefiro alugar ou pegar emprestadas as coisas que uso com pouca frequência em vez de 

comprá-las para tê-las em casa, mesmo que eu as use raramente. 

(   ) Concordo   (   ) Discordo     (   ) Não sei 

26) Escolho comprar produtos (alimentos, roupas, etc) que são produzidos localmente em vez 

daqueles que vêm de outras regiões ou países. 

(   ) Sempre       (   ) Às vezes     (   ) Raramente ou Nunca 

27) Ajudo outras pessoas a pensar se elas realmente precisam daquilo que vão comprar ou se 

é apenas um desejo passageiro. 

(   ) Sempre       (   ) Às vezes     (   ) Raramente ou Nunca 

28) Prefiro comprar produtos que sejam baratos e fáceis de trocar por novos quando quebram 

ou ficam ultrapassados, em vez de comprar produtos mais caros que durem mais e que 

possam ser atualizados ou consertados. 

(   ) Concordo   (   ) Discordo     (   ) Não sei 

29) Jogar comida fora representa o desperdício de muitos recursos, como água, energia, 

adubo, fertilizantes e trabalho. 

(   ) Concordo   (   ) Discordo     (   ) Não sei 

30) Ao ver colegas ou amigos com coisas novas ou que estão na moda, fico com tanta vontade 

que também acabo comprando. 

(   ) Concordo   (   ) Discordo     (   ) Não sei 
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Apêndice 2 – Termo de Aprovação 
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Apêndice 3 – Comprovante de submissão 

 

 


