
Consumo sustentável: um hábito para 30% dos brasileiros 

Os consumidores europeus ainda são reconhecidos como aqueles que mais se preocupam com 
a sustentabilidade dos produtos que levam para casa. Mas isso não significa que os 
consumidores de outras regiões estejam alheios a esse assunto. Ao contrário: uma pesquisa 
divulgada nesta semana pelo Ibope apontou que os brasileiros mantêm, sim, hábitos de 
consumo consciente.  

O estudo, que foi realizado em parceria com a ONG WWF-Brasil, mostra que existe uma onda 
de conscientização a favor das práticas sustentáveis no país. “Cerca de 30% da população já 
percebe que os recursos naturais são esgotáveis”, diz Irineu Tamaio, coordenador do 
Programa Educação para Sociedades Sustentáveis, da WWF-Brasil. O índice já é considerado 
bom – mas indica que ainda há um longo caminho a ser percorrido na busca pela 
popularização do consumo sustentável. 

E tudo indica que os consumidores conscientes do Brasil não se encontram nas classes 
privilegiadas. O estudo mostra que o perfil de consumo das classes A e B brasileiras é 
altamente danoso ao meio ambiente. “É um perfil insustentável”, avalia Tamaio. O ativista 
revela que seria importante se estas classes servissem de modelo para camadas inferiores da 
sociedade. Mas não é o que acontece. 

Para que a situação não se agrave ainda mais, é essencial afinar a atuação dos governos com 
a dos cidadãos – e incentivar, assim, uma mudança comportamental. “Agora, vamos travar 
diálogos a favor de políticas públicas que busquem conscientizar a sociedade”, sentencia. 
Tamaio explica que uma ação mais agressiva do governo já apresentou ótimos resultados. Mas 
diz que ela não deve ser apenas reativa, como ocorreu na crise do apagão energético, em 
2001. A campanha mostra resultados até hoje: 80% dos entrevistados desligam suas 
lâmpadas e equipamentos eletrônicos depois de utilizá-los. (Ricardo Lacerda) 

Confira outros números interessantes revelados pela pesquisa do Ibope/WWF-Brasil: 

• 87% dos brasileiros não desperdiçam água quando escovam os dentes; 

• 43% não gastam mais do que dez minutos para tomar banho;  

• 42% dos brasileiros que não têm carro utilizam transporte público, mas, sempre que 
possível, preferem se locomover a pé ou com bicicleta;  

• 26% dos que não têm carro utilizam sempre o transporte coletivo;  

• 13% andam somente de carro e, quase sempre, sozinhas;  

• 31% levam em consideração apenas o preço dos produtos;  

• 6% procuram se certificar de que o produto que levam para casa é ligado a uma empresa 
que respeita o meio ambiente e questões sociais; 
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