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Mas, a maior parte dos entrevistados ainda está longe de transformar intenção em ação. O 
consumidor brasileiro está cada vez mais consciente? Uma análise fria dos números da 
pesquisa divulgada na semana passada pelo Instituto Akatu sobre consumo consciente 
constataria que não. O estudo, realizado pela Market Analysis, mostra que o percentual dos 
"mais conscientes" diminuiu de 43% para 33%, comparando-se os dados de 2006 com os da 
pesquisa de 2003.  
 
No entanto, importa considerar o contexto em que os números se colocam. Em 2003, o País 
vivia uma recessão, com altas taxas de desemprego e restrição de consumo de energia 
imposta pelo "apagão". Em 2006, como revelam os últimos números do PIB, o Brasil cresceu.  
 
E quando há crescimento econômico, "o consumidor tende a se deixar levar pelo consumo 
menos regrado", explica Hélio Mattar, diretor-presidente do Instituto Akatu.  
 
Segundo Mattar, há que se considerar, ainda, as três fases pelas quais todo novo fenômeno 
social costuma passar. Ele explica que o primeiro momento é aquele em que o consumidor 
reage impulsivamente, "mas não atrelado a valores". A segunda fase é quando o tema passa 
por grande exposição na mídia. Nesse caso, o consumidor "fala, mas não faz". O dirigente do 
Instituto Akatu considera que o consumo consciente entra, agora, numa terceira fase, de 
relativa estabilização de opiniões e condutas. E aponta, como prova, o fato de o número dos 
"conscientes" ter se mantido estável entre 2003 e 2006, passando de 6% para 5% da 
população. "Isso significa que, mesmo em um contexto mais favorável ao consumismo, esses 
consumidores agem igual, ou seja, têm plena consciência de seus hábitos de consumo", 
comemora Mattar.  
 
O discurso e a prática  
 
Ele reconhece que a maior parte dos consumidores ainda está longe de transformar intenção 
em ação. A pesquisa revela que de 38 valores propostos aos entrevistados, 31 são assimilados 
por mais de 50% da população. Ao passo que de 42 comportamentos analisados, apenas sete 
contam com alta adesão dos brasileiros.  
 
Quase oito entre dez entrevistados afirmam, por exemplo, que evitam deixar lâmpadas acesas 
em ambientes desocupados. Outros 75% garantem que fecham a torneira enquanto escovam 
os dentes. No entanto, 56% confessam não separar o lixo para reciclagem, tema de grande 
divulgação na mídia. "Se considerarmos que, em São Paulo, cidade com a maior população 
urbana do País, apenas 2% dos moradores contam com o serviço público de coleta seletiva, 
podemos dizer que o fato de 44% dos brasileiros separarem o lixo é uma grande vitória", 
rebate Hélio Mattar. Para ele, a separação do lixo reciclável envolve uma prática muito mais 
elaborada de consumo consciente. "Nesse caso, há mobilização tanto dos catadores, que se 
organizam em cooperativas, quanto dos cidadãos, que localizam essas cooperativas e 
armazenam o lixo em suas casas à espera do dia em que ele será recolhido. Se quase metade 
da população já faz isso, podemos garantir que é uma ótima notícia", comemora.  
 
Se parte desse sucesso pode ser atribuída à divulgação do tema pelos meios de comunicação, 
não menos importante é o papel das empresas no processo. "Elas têm grande permeabilidade 
social: falam com a sociedade, com os clientes, fornecedores e com o governo, portanto são 
formadoras de opinião", diz Mattar. Ele reconhece que não basta pensar e produzir produtos 
sustentáveis. "É preciso que as empresas comuniquem adequadamente aos consumidores o 
que está por trás do produto, para que eles reconheçam e valorizem as corporações que 
realmente se preocupam com o futuro da humanidade".  
 
O presidente do Instituto Akatu recorre a uma outra pesquisa da Market Analysis que mostra 
que a intenção do brasileiro em premiar as empresas que praticam a responsabilidade social e 
ambiental é uma das mais altas do mundo (chega a 65%). No entanto, quando se trata de 
puni-las por não praticarem, apenas 15% admitem fazê-lo. A mesma pergunta dirigida a 



consumidores da Austrália e da Alemanha, por exemplo, mostra que mais de 50% afirmam ter 
punido empresas nos seis meses anteriores pela falta de práticas sociais e ambientais 
responsáveis. Nesse sentido, diz Mattar, "o consumidor brasileiro ainda tem menos 
assimilação".  
 
Consciência e escolaridade  
 
Um dado bastante curioso da pesquisa é o que relaciona a prática com o nível de escolaridade.  
 
A conclusão, nesse caso, é de que "a escolaridade formal é fator diferencial limitado na 
explicação da prática do consumo consciente". Por outro lado, a pesquisa conclui que "há mais 
consumidores conscientes na classe A, portanto, aquela com maior renda e escolaridade".  
 
Mattar admite contradição entre as duas afirmações. "Estamos investigando melhor essas 
conclusões, mas tudo leva a crer que esse fato está ligado à qualidade da informação". Para o 
dirigente, todas as classes sociais, hoje, têm grande acesso à informação pelos meios de 
comunicação de massa, como o rádio e a televisão.  
 
Já os consumidores da classe A, segundo de Mattar, têm acesso a outros meios, como a TV a 
cabo e a internet, nos quais a informação é mais qualificada, o que justificaria a maior número 
de consumidores conscientes na classe A, sem, que, no entanto, os de classes mais baixas 
estivessem excluídos do acesso à informação sobre o conceito do consumo consciente e, 
portanto, à sua prática. "Dado o tamanho das classes sociais C/D/E, (75% da população 
brasileira), a maior quantidade de consumidores conscientes encontra-se nelas, que são 
menos escolarizadas, o que mostra que o consumo consciente é muito mais uma questão de 
estilo de vida do que de escolaridade", arrisca Mattar.  
 
Talvez em parte essa visão possa ser sustentada pela análise de outro dado revelador: o de 
que o reconhecimento de selos de certificação de produtos e instituições cresceu 69% entre 
2003 e 2006, passando, de 19% para 32% dos brasileiros - número acima dos 24% da 
população que forma a chamada classe A. Decorrência disso é o fato de que 37% dos 
consumidores se dizem dispostos a pagar mais por produtos que não agridam o meio 
ambiente, embora, nesse caso, a pesquisa não tenha relacionado renda e classe social. Esse 
dado reflete uma disposição que nem sempre corresponde à prática. Mas, na visão de Mattar, 
quando o consumidor identifica algo como politicamente correto, ele incorpora um valor, algo 
em que acredita. "Ele não diz que faz ou tem intenção apenas para ‘estar bem na foto’. Isso é 
um enorme avanço", diz.  
 
Veja mais no site: www.revistaideiasocial.com.br  
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