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O CONSUMO E O DESCARTE DE EMBALAGENS:
UM ESTUDO DE CASO
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Resumo: O consumidor precisa refletir sobre os impactos do ato de consumo e usar
o consumo para motivar empresas, entidades sociais, governo e outros
consumidores para que atuem com compromisso social. Neste contexto a questão
dos resíduos se apresenta como um problema diário na sociedade, pois toda
atividade humana produz resíduos, integrando-os ao ciclo natural da sua existência.
A presente pesquisa buscou verificar a influência exercida pelo nível de consciência
ambiental do consumidor e pelas suas atitudes em relação ao consumo sustentável
nas suas intenções de compra de produto. Para coleta de dado foi elaborado e
aplicado um questionário misto semiestruturado para 94 pessoas de diferentes
idades e poder de consumo. Os resultados indicaram conhecimento do impacto
gerado pelas embalagens, mas poucas atitudes realmente efetivas para evitar o
consumo das mesmas. Assim, é importante uma discussão sobre até que ponto o
excesso de embalagens e seu descarte prematuro influenciam na degradação do
meio ambiente e mais ainda, como a sociedade pode mudar seus hábitos de
consumo na direção de uma sociedade mais justa e menos consumidora. Em todas
essas reflexões um fato e certo: deve haver uma participação de todos os atores
envolvidos em nossa sociedade, com responsabilidade partilhada e realizada de
forma individualizada em um primeiro momento, para em seguida um “agir” conjunto
para que as pessoas tenham a noção de comunidade, de união em prol de um
mesmo objetivo.
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Palavras-chave: Consumo. Consciência ambiental. Embalagem.
Abstract: The consumer needs to reflect on the impacts of the act of consumption
and use consumption to motivate companies, social entities, government and other
consumers to act with social commitment. In this context, the issue of waste presents
itself as a daily problem in society, since all human activity produces waste,
integrating them into the natural cycle of its existence. The present research sought
to verify the influence exerted by the level of environmental awareness of the
consumer and by their attitudes towards sustainable consumption in their intentions
to buy the product. For data collection, a semi-structured mixed questionnaire was
developed and applied to 94 people of different ages and consumption power. The
results indicated knowledge of the impact generated by the packaging, but few really
effective attitudes to avoid their consumption. Thus, it is important to discuss the
extent to which excess packaging and its premature discarding influence the
degradation of the environment and even more, how society can change its
consumption habits towards a fairer and less consumer society. In all these
reflections a fact is certain: there must be a participation of all the actors involved in
our society, with responsibility shared and carried out in an individualized way at first,
and then a joint "act" so that people have the notion of community, of union for the
same purpose.
Keywords: Consumption. Environmental consciousness. Packing.
1 INTRODUÇÃO

Neste estudo, a questão dos Resíduos Sólidos Urbanos se apresenta como
um problema diário na sociedade, pois toda atividade humana produz resíduos,
integrando-os ao ciclo natural da sua existência. Por outro lado, os resíduos sólidos
urbanos não devem ser vistos como o fim, mas como um novo começo. Neste
começo fazem-se necessário uma consciência ambiental desde a aquisição dos
produtos, utilização, descarte e conscientização da população. A geração de
resíduos provenientes de embalagens cresce no mesmo ritmo em que aumenta o
consumo.
No que diz respeito ao consumo, o INMETRO (2002) afirma que:
Comprar eticamente significa que o consumidor faz suas escolhas de
compra de forma consciente, recusando produtos e serviços produzidos que
não atuam de forma ética na sociedade - ou seja, não respeitam leis de
proteção ao consumidor, ao meio ambiente, trabalhistas, entre outras.

Neste sentido, deve o consumidor se preocupar em consumir produtos que
procedem de empresas com compromisso ético, se preocupando com o bem estar
do próximo e do planeta.
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Quanto mais mercadorias são adquiridas, mais recursos naturais são
consumidos e mais resíduos são gerados. Atualmente a palavra de ordem é prevenir
antes de remediar. Esse lema vale principalmente quando se trata de resíduos
sólidos, em especial resíduos de embalagens. Administradores, organizações não
governamentais

e

principalmente

as

empresas

de

embalagem

estão

se

preocupando cada vez mais com os grandes problemas gerados pelo excesso de
embalagens que são lançadas no meio ambiente. Antes do reaproveitamento,
reciclagem e envio aos aterros é preciso pensar na redução dos materiais ainda na
concepção das embalagens.
A conscientização deve partir de ambos os atores sociais: de um lado, as
empresas devem estar atentas na concepção de embalagens mais simples e com a
utilização de poucos materiais; por outro lado, os consumidores devem evitar
comprar produtos com tal característica. Enfim, a sociedade deve cobrar dos
fabricantes mais responsabilidades socioambientais. Com relação ao consumidor,
sua contribuição é decisiva quando o mesmo tem consciência que deve evitar
comprar produtos com excesso de embalagens; não descartar embalagens que
ainda podem ter algum uso e encaminhar para a reciclagem as que não mais
interessam.
O artigo busca analisar a relação entre a consciência ecológica da amostra de
consumidores e as atitudes dos mesmos em relação ao consumo sustentável;
analisar a relação entre as atitudes da amostra de consumidores em relação ao
consumo sustentável e a intenção de compras dos mesmos para produtos
ecologicamente produzidos.
A motivação para a pesquisa é analisar o comportamento dos consumidores
selecionados na amostra em relação ao consumo sustentável; busca verificar o
comportamento

dos

consumidores,

mais

especificamente,

a

influência

da

consciência ambiental nas atitudes em relação ao consumo sustentável e na
intenção de compra de produtos ecologicamente produzidos que levam em
consideração o respeito ao meio ambiente em todo o seu ciclo de vida. Propõe-se,
então, a pesquisa do seguinte problema: como fazer para que as pessoas
consumam sem que haja um colapso no planeta?
A situação tem sido amplamente debatida nos fóruns internacionais, os quais
especialistas de todo o mundo apontam uma saída, que deve ser tomada
imediatamente, que é uma mudança nos padrões de consumo de todos os países
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do mundo sejam eles ricos ou pobres. Portanto, o desafio de qualquer maneira se
impõe a todos, pobres ou ricos: consumir de forma sustentável implica poupar
recursos naturais, conter o desperdício, reutilizar e reciclar a maior quantidade
possível de resíduos (embalagens).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Como referencial teórico, a pesquisa partiu de temas relevantes para este
estudo, como: consumo e embalagem.

2.1 Consumo

As relações de consumo, nos dias de hoje, geram os nossos valores, as
nossas preocupações com a sociedade em que vivemos e com meio ambiente. A
crescente oferta de produtos e serviços interfere direta ou indiretamente nos hábitos
e nas decisões do consumidor e cria, assim, novos valores e necessidades através
da mídia, entre outros. O consumidor passou a definir seus valores e necessidades
pelo que lhe é "oferecido" e não pelas suas necessidades. O consumo consciente
tem como objetivo capacitar os consumidores para que saibam discernir o que
realmente

necessitam,

ou

seja,

tenham

consciência

de

seus

direitos

e

responsabilidades.
O consumo consciente e responsável é a principal manifestação de
responsabilidade e comprometimento com o meio social e ambiental. É uma nova
consciência onde se inserem as empresas e os cidadãos, sendo percebida como
uma contribuição direta com desenvolvimento social e criação de um meio social
mais justo e igualitário, resguardando os direitos constitucionais do ser humano.
O consumo é um dos comportamentos que melhor expressam os resultados
dessa relação do homem com o meio em que vive. Vários são os fatores que
resultam da atividade de consumo, como devastação de florestas, extinção de
animais, contaminação de rios e mananciais, poluição do ar, desperdícios de água,
energia e alimentos, entre tantos exemplos. Esses são problemas dignos de
atenção, uma vez que comprometem a qualidade de vida e o futuro da humanidade.
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Dar preferência a produtos de empresas que têm uma clara preocupação
com o meio ambiente, não compactuar com a ilegalidade, não consumir de
forma a prejudicar as gerações futuras, dar preferência às empresas que
não exploram o trabalho infantil, reclamar os seus direitos, usar o poder de
compra para defender o emprego no país, adquirindo produtos nacionais,
colaborar para reduzir a quantidade de lixo produzido, evitando o
desperdício e a compra de produtos como embalagens inúteis ou que
demorem a se decompor, dar preferência a materiais reciclados, saber
identificar as empresas que são éticas em seu relacionamento com os
consumidores, os trabalhadores, os fornecedores, a sociedade e o Poder
Público, são algumas das ações do consumidor consciente. (INMETRO,
2002, p. 59-62).

O consumismo exagerado, somado ao aumento populacional no planeta, faz
com que ocorra um esgotamento de recursos não renováveis, ultrapassando o limite
que o planeta pode dispor para a sobrevivência do homem.
A responsabilidade pelo que consumimos também é nossa. Os hábitos de
compra podem e vão influenciar o mundo em que vivemos. Consuma de forma
racional, praticando os 5rs + DT (Reduzir, Reutilizar, Repensar, Recuperar e
Reciclar + Doar e Trocar). É importante refletir e utilizar o senso crítico na hora da
compra para que este hábito seja incorporado de forma duradoura e eficiente, sem
modismos ou radicalismos.
Dias (1994) afirma que possuir consciência ecológica é utilizar os recursos
ambientais de forma sustentada, ou seja, consumir o que se pode produzir, sem
prejudicar o ambiente para as gerações futuras.
O consumo sustentável tem como objetivo a preservação do meio ambiente
de modo que o consumidor também é igualmente responsável, uma vez que é este
quem será o tomador de decisões, o que ditará o mercado, repensando as atitudes
das empresas que fabricam os produtos, delimitando as reais necessidades de
consumo, evitando o desperdício, buscando o consumo consciente.
Nesse contexto, de acordo com o Instituto Akatu (2004), destacam-se os
indivíduos que buscam consumir de maneira mais consciente, passando de
‘‘cidadão consumidor’’ a ‘‘consumidor cidadão’’. Essa mudança inclui a busca do
equilíbrio entre as necessidades individuais, as possibilidades ambientais e as
necessidades sociais nas três etapas de consumo: compra (escolha), uso e
descarte. Nesse sentido, além de considerar os aspectos de eficiência do produto ou
do serviço, o consumidor também considera os impactos sobre o meio ambiente e a
sociedade.
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O comportamento atual da sociedade é expressão de nossa cultura de
consumo e descarte. Só por meio da (re)educação haverá mudança.
Reforça-se aqui o fundamento papel que a educação desempenha, pois se
as pessoas não conhecerem os problemas socioambientais que ameaçam a
sobrevivência do planeta, jamais refletirão sobre a importância de adoção
de uma postura de consumo consciente. (GUEVARA et al, 2009, p. 112).

O consumidor moderno é muito mais informado, crítico, exigente e dinâmico
nas suas decisões. Além de avaliar a qualidade e preço de produtos e serviços,
outros atributos pesam sobre sua decisão de consumo. A valorização de empresas
socialmente responsáveis, os critérios éticos e o uso racional dos recursos naturais
são alguns dos aspectos relevantes que têm mudado o perfil do consumidor
brasileiro.
Este tipo de consumidor demonstra preocupações que vão além do ato
individual de consumir e representa a parcela mais avançada da sociedade brasileira
em termos de consciência no consumo. Preocupam-se com os impactos de suas
ações sobre o meio ambiente a médio e longo prazo e adotam medidas que
contribuem para minimizar esses impactos. Apresentam uma atitude pró-ativa, zelam
pela coletividade e se mostram preocupados com a preservação do meio ambiente e
com sustentabilidade do planeta.
Dias (1994) explica que aquele que possui consciência ambiental verifica os
desperdícios de água, como torneira pingando, lavagem de carro, banhos
demorados, fazer a barba e dar descarga do sanitário. Só liga as lâmpadas quando
necessário desliga as luzes ao sair das salas, utiliza o chuveiro elétrico o mínimo
possível e não deixa aparelhos de TV ligados sem que haja pessoas assistindo. Ser
consciente ecologicamente não é vestir roupas com mensagens, mas reconhecer a
parcela de responsabilidade nos problemas ambientais e possuir o desejo de
encontrar as devidas soluções. A mudança no comportamento das pessoas é
possível pela conscientização ambiental, podendo acarretar bons resultados ao meio
ambiente.
Como a produção de bens e consumo tem aumentado significativamente, o
espaço físico terrestre disponível já não é suficiente para nos sustentar no elevado
padrão atual. Para assegurar a existência das condições favoráveis à vida
precisamos viver de acordo com a “capacidade” do planeta, ou seja, de acordo com
o que a Terra pode fornecer e não com o que gostaríamos que ela fornecesse.
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Avaliar até que ponto o nosso impacto já ultrapassou o limite é essencial, pois só
assim poderemos saber se vivemos de forma sustentável.
Consumo consciente é uma maneira de consumir levando em consideração
os impactos provocados pelo consumo. Com isso, o consumidor pode, por meio de
suas escolhas, maximizar os impactos positivos e minimizar os negativos dos seus
atos de consumo, e desta forma contribuir com seu poder de consumo para construir
um mundo melhor (INSTITUTO AKATU, 2010).
A Constituição Brasileira, desde 1988, em seu artigo 225, declara:
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
poder publico e a coletividade o dever de defendê-lo e preserva-lo para as
presentes e futuras gerações. Porque nós, seres humanos, ainda estamos
aprendendo a viver, a respeitar uns aos outros e o meio ambiente no qual
vivemos. Tudo o que consumimos e utilizamos vem da natureza e é para
ela que voltam seus “restos”. (BRASIL, 2017).

Deve haver incentivo ao consumidor para que faça com que seu ato de
consumir seja, também, um ato de cidadania, norteado pela ética cidadã. Isso é
reeducar sustentavelmente. Cada cidadão deve analisar o que consome e fazê-lo de
modo que a coletividade não seja prejudicada. Neste caso, há a necessidade de
uma maior conscientização através da informação e da educação, a fim de evitar
problemas de grande magnitude, que poderão acabar com a espécie humana, seja
física ou moralmente.

2.2 Embalagem

A embalagem representa uma grande importância para o desenvolvimento do
comércio e para o crescimento das cidades ao longo da história. Seu principal
objetivo é proteger o produto, com a finalidade de preservar suas características, por
meio das propriedades aos fatores ambientais, tais como luz, umidade, oxigênio e
microrganismos, mantendo o produto sem alterações indesejáveis durante o
transporte e armazenamento. Hoje as embalagens somam novas funções, como a
de despertar o desejo de compra, transmitir informações, comunicação, ser suporte
de ações promocionais. Desta forma, as embalagens passaram a conservar, expor,
vender os produtos e por fim conquistar o consumidor por meio de seu visual
atraente e comunicativo.
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As embalagens apresentam uma ampla variedade de formas e materiais e
fazem parte do nosso cotidiano. Em tempos onde o consumo é alto, a
competitividade é algo em que as empresas se deparam frequentemente, portanto
criar e inovar são soluções fundamentais para se destacar nesse mercado. Porém,
ainda é baixo o investimento para as inovações realmente sustentáveis. A pouca
indústria que optam por embalagens sustentáveis, geralmente volta-se para o uso
de materiais reciclados, muitas vezes por estratégia de marketing, não se
preocupando com a produção de embalagens que utilizam matérias primas
sustentáveis, e com baixo tempo de degradação.
A embalagem para ser produzida passou por todo um processo de
industrialização que envolveu o uso de recursos naturais, de matérias-primas, de
energia, transporte, enfim, passou por diversas etapas que, de alguma maneira,
afetaram o meio ambiente. E, portanto essa embalagem deve ser descartada
corretamente/seletivamente e nunca pensar na opção de jogar no meio ambiente
para ser degradada. Por isso, embalagens duráveis, ou inertes, que podem ser
recicladas e reutilizadas, ou que tenham seu uso prolongado, são mais benéficas.
Segundo a Associação Brasileira de Embalagens (ABRE), existem diversos
tipos de embalagens que atendem a diversas funcionalidades, de acordo com o que
se deseja para o produto final. Dentre elas, destacam-se as embalagens
multicamadas, que podem ser cartonadas, laminadas, entre outras. As laminadas
são formadas pela sobreposição de materiais, como filmes plásticos, metalizado
e/ou papel. Quando um destes é um papel cartão estas são denominadas
cartonadas. Todas podendo ser ditas multicamadas. Esta mistura de materiais
amplia a gama de produtos que podem ser embalados em uma mesma embalagem,
porém, dificultam sua reciclagem.
Por mais que o uso de embalagens traga diversos benefícios como
conservação, praticidade, armazenamento e transporte, seu uso desordenado gera
um grande volume de resíduos sólidos que são associadas ao impacto ambiental.
Preocupados com essa situação, a partir da década de 1980 tem-se buscado meios
de reduzir a quantidade de lixo produzido e o destino de embalagens após o uso.
De acordo com Datamark (2017) o setor de embalagens é um dos principais
responsáveis pelo aumento do volume de lixo, e se destaca também pelo volume
que representa no consumo de diversas matérias-primas, fatores que colocam o
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setor em uma em situação conflitante com os princípios de desenvolvimento
sustentável:
"Satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a
capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades."
(ONU, 1987).
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), através da Lei nº 12.305/10,
incentivou a prevenção e redução da geração de resíduos por meios de mudanças
de hábitos de consumo mais sustentáveis, além do incentivo às práticas de
reciclagem, reutilização de resíduos sólidos e destino adequado dos rejeitos por
meio de compostagem. Instituiu a responsabilidade compartilhada dos geradores de
resíduos e impôs a elaboração de planos de gerenciamento de resíduos sólidos por
particulares.
Hoje, cerca de um terço do lixo doméstico é composto por embalagens (que
equivalem a 20% do lixo total), sendo que 80% delas são, sequer, reutilizadas.
Como nem todas seguem para reciclagem, este volume ajuda a superlotar aterros e
lixões, exigindo novas áreas para depositarmos o lixo que geramos. Sabendo que
não são todas as cidades que possuem coleta eficiente, que a maioria dos aterros
opera no limite, que a presença de lixões ainda é uma constante no país e que não
utilizamos nem 10% do potencial de mercado da reciclagem. No caso brasileiro, são
25 mil toneladas de embalagens que vão parar todos os dias, nos depósitos de lixo.
As embalagens quando consumidas de maneira exagerada e descartadas de
maneira regular ou irregular, contribuem e muito para o esgotamento de aterros e
lixões, dificultam a degradação de outros resíduos ou são ingeridas por animais
causando sua morte, poluem a paisagem e muitos outros tipos de impactos
ambientais menos visíveis ao consumidor final.
Todo esse impacto poderia ser diminuído ou eliminado, basicamente, por
meio da redução do consumo desnecessário e correta separação e destinação do
lixo: compramos somente aquilo que é necessário, reutilizamos o que for possível e
mandamos para a reciclagem materiais recicláveis e para a compostagem os
resíduos orgânicos.
Busca-se a sustentabilidade por meio do processo de melhoria contínua
fazendo uso nas novas tecnologias e da evolução do cenário social, econômico e
mercadológico, buscando-se maximizar a distribuição do produto, a segurança do
consumidor, o sucesso de seu uso e minimizar a geração de resíduo e desperdício,
prevendo a destinação final adequada, oferecendo o reaproveitamento de seu
material e não tendo efeitos indesejáveis no meio ambiente.
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3 ESTUDO DE APLICAÇÃO: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Para realização desta pesquisa, elaborou-se um questionário através de um
questionário

misto

semiestruturado

disponível

on-line

em:

<https://www.onlinepesquisa.com/s/4fd702d>.
Foi conduzida uma pesquisa quantitativa e qualitativa com noventa e quatro
pessoas, que traduz em números as opiniões para serem classificadas e analisadas
utilizando técnicas estatísticas e utiliza as deduções para a formulação de hipóteses,
com o objetivo de avaliar sob a ótica, sobre a percepção do consumo e o descarte
de embalagem.
As entrevistas serão realizadas individualmente com 94 residentes em Porto
Alegre/RS, com quinze questões, envolvendo questões fechadas ou abertas.
Segue abaixo o questionário aplicado:

ESTA PESQUISA FAZ PARTE DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE
POS GRADUAÇÃO EM GERENCIAMENTO AMBIENTAL

Gostaria de contar com sua opinião para enriquecer esse trabalho.
Olá estou realizando meu trabalho de conclusão de curso e gostaria de contar com a sua opinião.
O tempo médio para responder o questionário é de 10 minutos.
https://www.onlinepesquisa.com/s/4fd702d .
Agradeço desde já a colaboração.
1. Sexo: (

) feminino (

2. Escolaridade: (
(
(
(
3. Idade: (
(
(
(
(
(
(
(
(

) masculino

) médio incompleto
) médio completo
) superior incompleto
) superior completo

) menos de 20 anos
) 20 a 25
) 26 a 30
) 31 a 35
) 36 a 40
) 41 a 45
) 46 a 50
) 51 a 60
) mais de 60

4. Renda familiar: ( ) 1 a 2 salários mínimos
( ) 2 a 3 salários mínimos
( ) 3 a 4 salários mínimos
( ) 4 a 5 salários mínimos
( ) mais de 5 salários mínimos
Valor atual do salário mínimo: 937,00
5. Tens preocupação com a embalagem ao adquirir um produto? ( ) sim ( ) não
Se sim, qual tipo de preocupação? _________________________________________________________________________
6. O que é consumo consciente para você?___________________________________________________________________
7. Preocupa-se com a economia da água, energia e geração de resíduo na produção do produto adquirido? ( ) sim ( ) não
Se sim, como você consegue verificar se a empresa apresenta estes cuidados?______________________________________
8. Preocupa-se com a economia da água e energia no dia-a-dia? ( ) sim (

) não
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Se sim, quais as suas atitudes diárias para economizar água e energia elétrica?______________________________________
9. Preocupa-se com o destino da embalagem ao adquirir um produto? ( ) sim (

) não

10. Como e onde você destina as embalagens dos produtos que você compra?______________________________________
11. Assinale identificando as embalagens que usualmente são utilizadas nos produtos que você consome, utilizando (1) para
pouco freqüente e (2) para freqüente:
( ) caixas de papelão
( ) sacolas plásticas
( ) embalagem de papel
( ) copos plásticos
( ) latas de alumínio
( ) garrafas pet
( ) bandeja de isopor
( ) vidros
( ) potes plásticos
( ) embalagem do tipo “Tetra Pack” (caixa de leite)
12. Você sabe quantos anos leva para decompor os tipos de embalagens acima?(

)sim (

)não

13. Você já deixou de comprar algum produto por acreditar que faz mal ao meio ambiente? ( )sim ( ) não
Se sim, qual produto e qual o motivo? _______________________________________________________________________
14. Você tem conhecimento das regras do consumo consciente, os chamados 5Rs + DT (Repensar, Reduzir, Reutilizar,
Recuperar, Reciclar, Doar e Trocar)? ( ) sim ( ) não
Se sim, onde você conheceu os 5Rs?_______________________________________________________________________

15. Das regras acima práticas alguma, se sim qual? ____________________________________________________________

As respostas das entrevistas foram analisadas, buscando verificar a questão
levantada no plano de trabalho e os objetivos definidos.
Neste item destacam-se as opiniões dos 94 entrevistados acerca da pesquisa
realizada, possibilitando uma análise dos dados encontrados em relação aos
objetivos propostos neste trabalho. Para se alcançar uma melhor visualização dos
resultados optou-se por apresentá-los de acordo com a ordem das questões do
questionário em forma de tabelas e gráficos, e logo após um breve comentário. O
objetivo principal foi avaliar sob a ótica dos entrevistados, a percepção do consumo
e do descarte de embalagem.
Seguem abaixo os resultados:
Questão 1: A maioria dos entrevistados são mulheres (54;3%), refletindo um
padrão no Rio Grande do Sul, onde a mulher têm maior poder de decisão nas
compras. O fato de ser maior a parcela feminina entre os pesquisados leva as
características do comportamento das mulheres a ter predominância nos resultados
dos gráficos subsequentes. Tendo em vista as diferenças existentes entre a forma
de agir e pensar de homens e mulheres, sabe-se que essas diferenças se aplicam a
suas decisões de consumo.

154

LEAL, C.; EVALDT, A. C. P. O consumo e o descarte de embalagens: um estudo de caso. RGSN
- Revista Gestão, Sustentabilidade e Negócios, Porto Alegre, v. 5, n. 2, p. xx-xx, out. 2017.

Tabela 1 - Sexo dos
entrevistados

Frequência %
Feminino
51
54,3%
Masculino
43
45,7%
Total
94
100%
Fonte: coleta de dados, 2017.

Questão 2: Dentre os entrevistados, 65,9% já haviam concluído o ensino
superior, conforme apresentado na tabela e no gráfico abaixo: Isso mostra um
público consumidor que possui um elevado grau de instrução e informação.

Tabela 2 - Escolaridade dos entrevistados

Médio incompleto
Médio completo
Superior incompleto
Superior completo
Total

Frequência
00
15
17
62
94

%
0%
16%
18,1%
65,9%
100%

Fonte: coleta de dados, 2017.

Questão 3: A maior parte dos consumidores tem idade entre 26 e 45 anos,
refletindo também a faixa etária da vida de maior poder e necessidade de consumo,
conforme apresentado na tabela e no gráfico abaixo: Percebe-se assim, um público
consumidor jovem. Esse perfil corresponde a pessoas que provavelmente estão
ingressando no mercado de trabalho ou já ingressados no mercado, e assim já
dispõem de poder de compra.
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Tabela 3 - Idade dos entrevistados

Frequência
%
Menos de 20
1
1,10%
20 a 25
8
8,50%
26 a 30
21
22,30%
31 a 35
14
14,90%
36 a 40
17
18,10%
41 a 45
14
14,90%
46 a 50
10
10,60%
50 a 60
6
6,40%
Mais de 60
3
3,20%
Total
94
100,00%
Fonte: coleta de dados, 2017.

Questão 4: Dentre os entrevistados, 40,40% possuem renda familiar de mais
de 5 salários mínimos, conforme apresentado na tabela e no gráfico abaixo: Os
consumidores em estudo dispõem de um poder de compra relativamente alto, cujos
gastos advêm de benefício próprio, o que revela que grande parcela já desenvolve
algum tipo de atividade remunerada, seja através de estágios, trabalhos temporários
ou emprego efetivo. Quanto maior a renda mais resíduos produzem.

Tabela 4 - Renda familiar dos entrevistados

1 a 2 salários
2 a 3 salários
3 a 4 salários
4 a 5 salários
Mais de 5 salários
Total

Frequência
10
9
18
19
38
94

%
10,70%
9,60%
19,10%
20,20%
40,40%
100%

Fonte: coleta de dados, 2017.

Questão 5: São apresentados na tabela e no gráfico abaixo, a preocupação
dos entrevistados com a embalagem:
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Tabela 5 - Tens preocupação com a
embalagem ao adquirir um produto?

Sim
Não
Total

Frequência
61
33
94

%
64,9%
35,1%
100%

Fonte: coleta de dados, 2017.

Percebe-se que na tabela acima à preocupação com a embalagem, ocorre
em relação ao estado de conservação do produto, tal como validade, aparência,
estado físico e não quanto à geração de resíduos como plástico ou papel a ser
reaproveitado. As empresas que tenham produtos embalados deveriam avaliar suas
embalagens, a fim de alinhar-se a esta emergente tendência de consumo.
Embalagens Sustentáveis não apenas beneficiam o ambiente, como também os
fabricantes e consumidores.
Das 61 respostas que tem preocupação com a embalagem ao adquirir um
produto, são elas: design, transporte, ecológica ou reciclável, informação e
comunicação, higiene, validade, utilidade, conservação e proteção, descarte,
praticidade e biodegradável.
Questão 6: Há maioria respondeu que o Consumo Consciente é o ato de
adquirir e usar bens de consumo, alimentos e recursos naturais de forma a não
exceder as necessidades, não significa ter que se privar de uma vida mais
confortável, mas reduzir, reciclar e reaproveitar tudo o que for possível a fim de
contribuir para a preservação do meio ambiente e com o equilíbrio do planeta. Já no
ato da compra, deve decidir o que consumir, por que consumir, como consumir e de
quem consumir. Deve buscar o equilíbrio entre a satisfação pessoal e a
sustentabilidade global. Deve refletir a respeito de seus atos de consumo e como
eles irão repercutir não só sobre si, mas em suas relações sociais, na economia e na
natureza.
Apesar de muitas pessoas terem mostrado uma ideia aproximada do real
significado do consumo consciente, relacionando-o com o poder transformador que
existe na decisão de consumo de cada indivíduo, capaz de atenuar o atual quadro
socioambiental com que o mundo se depara. Nota-se que esse princípio não faz
parte da realidade da maior parcela da população, que permanece alheia ao
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verdadeiro sentido e importância dessa prática. Predomina um pensamento
egocêntrico, na medida em que se limita a relacionar o consumo consciente a um
comportamento de consumo que se traduz em benefício próprio.
Questão 7: São apresentados na tabela e no gráfico abaixo, a preocupação
dos entrevistados com relação ao consumo de água e energia para geração do
produto adquirido:
Tabela 7 - Preocupa-se com a economia
da água, energia e geração de resíduo
na produção do produto adquirido?

Sim
Não
Total

Frequência
63
31
94

%
67%
33%
100%

Fonte: coleta de dados, 2017.

Para a economia de água, energia e geração de resíduos na produção, a
grande maioria sinalizou que tem preocupação, pelo menos, até o momento não
haviam analisado este fator como uma forma de economia ou como uma
preocupação com a preservação do meio ambiente. Constata-se assim, que esta
informação não é divulgada, explorada ou de interesse da população. Mas que estes
momentos de pesquisa também são importantes para que a população começa a
refletir sobre as suas ações.
Das 63 que responderam sim, verifica os cuidados nas embalagens ou
etiquetas dos produtos, na mídia, em pesquisa na internet e no site das empresas.
Questão 8: São apresentados na tabela e no gráfico abaixo, a preocupação
dos entrevistados o consumo de água e energia:
Tabela 8 - Preocupa-se com a
economia da água e energia no diaa-dia?

Sim
Não
Total

Frequência
90
04
94

%
95,7%
4,3%
100%

Fonte: coleta de dados, 2017.
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É discrepante o número de pessoas preocupadas com o consumo de água e
energia para produção de produtos e consumo pessoal. Ao analisar a tabela 8 e
compara os dados com a tabela 7, a preocupação quanto à economia de água e
energia no dia a dia, para os que economizam, foi atribuída à economia financeira e
não pela economia de recursos naturais. Utilizar a água de forma consciente
significa mantê-la limpa e potável, capaz de atender as nossas necessidades e as
próximas gerações. Significam conservar limpo e saudáveis mananciais, rios, lagos
e oceanos. Energia é o que move o mundo, o que da luz, calor e conforto a tudo e
todos que vivem nele. É importante, então, que ela seja limpa, produzida a partir de
fontes que não poluam a atmosfera e causem o menor impacto social e ambiental
possível.
Uma ferramenta de medição de desenvolvimento sustentável simples e de
fácil entendimento e a Pegada Ecológica ou Ecological Footprint (EF) que consiste
no cálculo da área necessária para garantir a sobrevivência de uma determinada
população ou sistema econômico indefinidamente: fornecendo energia e recursos
naturais e assegurando capacidade de absorver os resíduos ou dejetos produzidos
por tal sistema. O método segue a teoria de sistemas, pois realiza a contabilização
das entradas e saídas dos fluxos de matéria e energia de um dado sistema
econômico convertendo tais fluxos em área correspondente de terra ou água
existente na natureza para sustentar esse sistema. O cálculo da pegada ecológica é
importante, pois podemos medir, comparar e administrar o uso dos recursos naturais
através da economia.
As atitudes diárias dos entrevistados para se economizar água e energia, são
elas:
Economizando água
- Fecham à torneira enquanto escovam os dentes e o chuveiro enquanto se
ensaboam; o mesmo ao lavarem a louça, só abra a torneira quando for enxaguar os
pratos;
- Economizam água armazenando água da chuva em baldes para lavar o
quintal ou regar o jardim;
- Deixam acumular a roupa da semana e lavam utilizando a capacidade
máxima da máquina;
Economizando energia elétrica
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- Desligando ou tirando da tomada todos os aparelhos da casa que não estão
em uso;
- Economizam energia elétrica é juntam o máximo de roupa possível para
colocar na máquina e lavar tudo de uma vez;
- Trocam as lâmpadas comuns por fluorescentes ;
A economia de água e energia elétrica pode contribuir não apenas na
economia doméstica, mas principalmente para preservar os recursos naturais do
nosso planeta.
Questão 9: São apresentados na tabela e no gráfico abaixo, preocupação
com o destino da embalagem ao adquirir um produto:
Tabela 9 - Preocupa-se com o destino da
embalagem ao adquirir um produto?

Sim
Não
Total

Frequência
71
23
94

%
75,5%
24,5%
100%

Fonte: coleta de dados, 2017.

Percebe-se na questão acima é alta a preocupação com o destino da
embalagem. Demonstra que não basta à inclusão da educação ambiental nas
escolas ou universidades, é preciso informar o consumidor para que as mudanças
de comportamento se estabeleçam. Dessa forma, a embalagem deve conter em seu
rótulo, de forma clara e verídica, informações de selos ou símbolos padronizados
que favoreçam a identificação imediata dos atributos deste produto permitindo que o
consumidor após aferir tais informações possa optar com consciência e segurança
pelo produto.
A Associação Brasileira de Embalagem em novembro de 2011 firmou um
pacto com o Ministério do Meio Ambiente do Brasil no âmbito do Plano de Produção
e Consumo Sustentáveis, que prevê a inclusão do símbolo do descarte seletivo nas
embalagens de 1000 produtos por ano. O objetivo deste selo é orientar os
consumidores sobre a importância da destinação adequada para as embalagens
utilizadas, esta simbologia indica o cuidado do fabricante com o descarte da
embalagem e uma maneira de chamar a atenção e orientar o consumidor.
Questão 10: Dos 94 entrevistados, 80 destinam resíduos (embalagem) na
coleta seletiva ou em cooperativas aonde os materiais recicláveis são separados,
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classificados, prensados, embalados e vendidos para as indústrias que os utilizam
como matéria prima, para a criação de novos produtos e 14 no lixo aonde os
resíduos são simplesmente jogados ao solo, causando danos ao meio ambiente e a
saúde pública. Percebe-se que o nível de preocupação dos cidadãos com o meio
ambiente está mais que o desejado, uma vez que poucos ainda não se mostram
dispostos a contribuir com medidas que auxiliam o processo de reciclagem, mesmo
que isso exija deles um simples esforço.

Questão 11: São apresentados no gráfico abaixo, os principais tipos de
embalagens consumidos e a freqüência de consumo:

Os itens de maior consumo e frequência são as sacolas plásticas, fornecidas
pelos supermercados e lojas para transporte dos produtos adquiridos e copos
plásticos, oferecidos por restaurantes populares e lojas de fast food. A solução
oferecida pelos estabelecimentos comerciais para sacola prática é de alto custo e
pouco prática (sacola retornável), desestimulando o consumidor a adotar esta
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prática. A sacola plástica possui um custo muito menor quando comparada com
embalagens de papel (embora possua um custo ambiental muito maior, não
valorado pelas empresas), sendo a preferida dos estabelecimentos.
Ainda entre as embalagens mais utilidades, estão às bandejas de isopor e as
garrafas pet, ambas derivadas do petróleo e com alto custo ambiental de produção.
As embalagens do tipo tetra Pack, que aparecem como muito frequentes, não
podem ser recicladas como as demais, pois são feitas de uma camada de plástico,
seguida por papelão e alumínio (parte interna).
Questão 12: São apresentados na tabela e no gráfico abaixo, o tempo de
decomposição de cada embalagem:
Tabela 12 - Você sabe quantos
anos leva para decompor os tipos
de embalagens acima?

Sim
Não
Total

Frequência
29
65
94

%
30,9%
69,1%
100%

Fonte: coleta de dados, 2017.

Entende-se que os entrevistados não têm conhecimento quanto tempo que as
matérias levam para se decompor. Caixa de papelão 2 meses, sacolas plásticas
mais de 100 anos, embalagem de papel 3 a 6 meses, copos de plásticos 200 a 450
anos, latas de alumínio 200 a 500 anos, garrafas pet 450 anos, bandeja de isopor
400 anos, vidros indeterminado, potes plásticos 50 a 80 anos e embalagem do tipo
“tetra pack” mais de 100 anos. Claro que isso é uma estimativa e é bom lembrar que
varia conforme a fonte.
Questão 13: São apresentados na tabela e no gráfico abaixo, deixou de
consumir um produto por fazer mal ao meio ambiente:
Tabela 13 - Você já deixou de
comprar algum produto por acreditar
que faz mal ao meio ambiente?

Sim
Não
Total

Frequência
18
76
94

%
19,1%
80,9%
100%

Fonte: coleta de dados, 2017.
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No quadro acima há maioria dos entrevistados não deixaram de comprar
algum produto por fazer mal ao meio ambiente. Desta forma, o consumidor mostra
que seu poder de compra não valoriza as empresas que cuidam melhor do meio
ambiente. Diversos fabricantes de embalagens estão se adequando à medida que
as questões ambientais alcançam proporções maiores, buscando uma produção
(processos e produtos) mais sustentável. O sistema responsável por tal adequação
é a ISO 14000 que oferece uma norma internacional para Gestão Ambiental,
disponibilizando diretrizes para projetar, desenvolver e planejar essa gestão
ambiental.
Das 18 respostas do quadro acima os produtos são aerossóis, detergentes,
sabões, produtos químicos ou tóxicos, eletrônicos com selo abaixo de C,
cosméticos, refrigerantes, isopor e carnes embaladas.
Questão 14: São apresentados na tabela e no gráfico abaixo, o conhecimento
das regras de consumo consciente, os chamados 5Rs + DT:

Tabela 14 - Você tem conhecimento das
regras do consumo consciente, os
chamados 5Rs + DT (Repensar,
Reduzir, Reutilizar, Recuperar, Reciclar,
Doar e Trocar)?

Sim
Não
Total

Frequência
32
62
94

%
34%
66%
100%

Fonte: coleta de dados, 2017.

No quadro acima os entrevistados não tem conhecimento nos chamados 5Rs
+ DT. Então, o que fazer; espalhar para todos os conceitos de Educação Ambiental,
criar campanhas pelo respeito ao meio ambiente e adotem regras do Consumo
Consciente, os chamados, 5Rs + DT:
- Repensar: as formas de produção para que sejam mais limpa e nossos
hábitos, evitando desperdícios e consumindo apenas o necessário;
- Reduzir: a geração de lixo, preferindo produtos com menos embalagens ou
que possam ser reciclados;
- Reutilizar: os bens de consumo, aumentando sua durabilidade ou usando-os
para novas funções;
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- Reciclar: os resíduos, tratando-os como matéria-prima para fazer novos
produtos;
- Recuperar: os elementos valiosos que entram na composição da matériaprima dos produtos;
- Doar: a coisa que não utilizamos mais para quem queira ou precise delas;
- Trocar: alguém tem o que eu quero - outro quer o que eu tenho. Então
vamos trocar.

Das 32 pessoas que responderam a questão acima que tem conhecimento
das regras do consumo consciente, 21,9% foram através das empresas que
trabalham ou trabalharam (palestras e CIPA), 12,5% pela internet (vídeos ou
publicações), 9,4% em cursos de capacitação ou profissionalizantes, 31,2% na
faculdade (cadeiras de logística e gestão ambiental), 12,5% em meios de
comunicação (TV e jornais) e 12,5% outros meios.

Questão 15: Das regras, 15,9% repensam no seu consumo e desperdício,
34% reduzem a geração de lixo, 37,2 reutilizam os bens de consumo, 13,8%
recuperam os produtos, 42,5 separam o lixo para o processo de reciclagem, 36,1%
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doam que não precisam ou não queiram mais e 20,2% trocam. Cuidar do planeta é,
hoje, umas das grandes missões da humanidade. O desafio é grande, já que tantos
estragos foram feitos, mas não temos alternativas. A Terra é de todos nós e somos
todos da Terra! Ela é de todos os seres que nela vivem, estamos em perigo, mas
encontramos formas de superá-lo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em tempos recentes, tem-se notado que ganha força uma nova postura de
comportamento de consumo, conduzida pela preocupação com os impactos gerados
pelo atual modelo de produção e consumo mundial. O excesso de consumo tem
comprometido a preservação dos recursos naturais e a qualidade de vida da
humanidade. Diante deste fato, o consumidor passa a ter maior consciência do
poder que existe em seu ato de compra.
Com base nessa perspectiva, desenvolveu-se esta pesquisa, aplicada junto a
consumidores na cidade de Porto Alegre/RS, a partir da qual foi possível colher
dados e informações, conhecendo a visão dos consumidores frente ao consumo
consciente e o descarte de embalagem.
A maioria dos entrevistados foram mulheres com 54,3%, com escolaridade de
16% ensino médio completo e 65,9% ensino superior completo. Quanto à idade
31,9% tinham até 30 anos, 64,9% entre 31 e 60 anos e 3,2% acima de 60 anos.
Quanto à renda familiar 39,3% possuem renda até 04 salários, sendo que deste total
10,6% tem renda de 1 a 2 salários e 40,4% dos entrevistados apresentaram renda
superior a 5 salários. Este item é importante para se definir as especificações do
consumo que ocorrem conforme a renda.
Ao desenvolver a pesquisa verificou-se que os entrevistados percebem a
importância do consumo consciente e a preocupação do descarte, é necessário
mais do que nunca pensar, falar e agir para se encontrar o caminho que leve a
humanidade a desenvolver-se economicamente e ambientalmente de forma
harmônica no uso dos recursos naturais pelo homem, não necessariamente
devemos viver um retrocesso da evolução, mas saibamos viver e usufruir dos
recursos naturais renováveis e não renováveis presentes na natureza.
Faz-se necessário a implantação de um modelo que busque disseminar o
consumo consciente, a partir do qual se substituam os valores e comportamentos
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das pessoas, colocando-as como protagonistas da sociedade de consumo e se
implantem as bases de um novo caminho para a sustentabilidade. Para tanto é
preciso que os atores sociais que possuem grande poder de influência sobre o
comportamento da população, como governo, empresas e demais instituições, tendo
o reforço dos veículos de comunicação, trabalhem no sentido de despertar uma
consciência de preservação e sustentabilidade na sociedade.
Recomenda-se que as empresas adotem estratégias para propagar o
consumo consciente, divulgando seus princípios éticos, buscando formas de reduzir
os impactos de suas atividades sobre o meio ambiente, através de certificados como
a ISO 14001 e informando o consumidor a respeito dessas ações. É necessário que
o consumidor conheça mais a respeito do consumo consciente e as regras de
consumo e possa medir a quantidade de recursos naturais renováveis para manter
seu estilo de vida através do método da pegada ecológica, assumir compromissos e
deveres, expondo os ganhos econômicos, sociais e ambientais advindos dessa nova
postura de consumo. Quanto às embalagens tenham a preocupação de informar
seus consumidores, através de selos como “Descarte Seletivo”, acerca das
vantagens de adquirir os produtos e serviços ambientalmente responsáveis, de
forma a estimular ou mesmo despertar o desejo do mercado por esta categoria de
produtos e orientar sobre seu descarte.
Quanto ao descarte do consumo, os resultados mostram que é necessário
mobilizar a população quanto à importância da reciclagem para amenizar problema
socioambientais. Nesse sentido demonstra-se ser cada vez mais relevante a
discussão sobre alternativas de desenvolvimento sustentável do ponto de vista
ambiental, econômico e social. O impacto ambiental causado pelas embalagens é
um assunto que já vem sendo discutido há alguns anos, no entanto novas
alternativas devem ser buscadas a fim de reduzir ainda mais os danos causados por
este setor.
Mas, o consumidor é sem dúvida, o ator mais importante em todo o processo,
pois cabe a ele, o poder de decisão de comprar ou não um produto; rejeitar
mercadorias com excesso de embalagens; reutilizar recipientes enfim, prestigiar ou
não um determinado produto.
O consumidor consciente é aquele que busca informações para que possa
optar pela melhor escolha de um produto ou serviço, tendo conhecimento sobre as
questões ambientais relacionadas à produção, ao uso e ao descarte do produto. No
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entanto, constata-se através da presente pesquisa que o consumidor pesquisado,
em geral, permanece inconsciente sobre a abrangência dessa ideia, relacionando o
ato de consumo a uma esfera individual, desconsiderando suas implicações na
sociedade, na economia e no meio ambiente. Pode-se concluir que entre os
pesquisados, o comportamento de compra está voltado para o consumo consciente.
A preocupação com as questões sociais e relativas ao meio ambiente tem
crescido nas últimas décadas, no entanto, frente ao atual nível e padrão de consumo
da sociedade moderna, fica claro que a tentativa de tornar os consumidores de hoje
mais conscientes ainda terá um longo caminho a seguir. Mas, felizmente, já pode ser
percebido um esforço inicial que busca acelerar esse processo de mudança de
comportamento de consumo. Nesse sentido, a compreensão dos comportamentos e
características que determinam o consumo consciente de um indivíduo é
fundamental para o planejamento e implementação de estratégias socioambientais.
Agora, é necessário dar continuidade a esse processo de mudança buscando atingir
os públicos de todas as classes e faixa etária, semeando a semente do consumo
consciente em todos os campos sociais, em especial entre os jovens, já que são
eles que ditarão os rumos do planeta no futuro.
O impacto ambiental causado pelas embalagens é um assunto que já vem
sendo discutido há alguns anos, no entanto novas alternativas devem ser buscadas
a fim de reduzir ainda mais os danos causados por este setor. O consumo
consciente de embalagens é levar em conta que toda embalagem que vai de carona
em nossas compras tem um impacto na natureza - seja na sua fabricação ou no seu
descarte.
Pelo modelo analisado neste artigo, sugere-se ainda para pesquisas futuras a
introdução de outras variáveis latentes que podem influenciar direta ou indiretamente
o comportamento do consumidor frente a produtos que sejam menos nocivos ao
meio-ambiente.
Para finalizar, pode-se dizer que apesar de apresentar algumas limitações,
este estudo tem como mérito maior abrir caminho para trabalhos futuros que
venham a considerar a relação entre o comportamento do consumidor brasileiro e o
descarte de embalagem.
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