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Com o objetivo de avaliar a percepção do consumidor em relação ao tema sustentabilidade, a 
empresa de consultoria GS&MD - Gouvêa de Souza realizou o estudo "Metaconsumidor a 
sustentabilidade na visão do consumidor global". A pesquisa entrevistou 8,5 mil de pessoas de 
17 países. 
 
O estudo global mostra que o Brasil está alinhado com as tendências mundiais em relação ao 
entendimento e às precupações com a sustentabilidade. "O metaconsumidor é aquele que vai 
além do seu ato de consumo, isto é, se preocupa com fatores como economia de energia e 
fatores que promovam o bem do planeta. No Brasil, porém, o tema da sustentabilidade é 
relacionado mais à questão do meio ambiente, apenas", disse Luiz Goes, sócio-sênior da 
GS&MD - Gouvêa de Souza. 
 
Conforme o estudo, 44% dos brasileiros acreditam tomar atitudes em prol da sustentabilidade. 
E no mundo, a pesquisa constatou que o consumidor está disposto a pagar até 7,6% a mais 
por produtos que eles reconheçam como sustentáveis. "O índice apurado no Brasil para esse 
quesito é de 8%. O dado mostra o alinhamento do brasileiro em relação ao tema", acrescentou 
Marcos Gouvêa de Souza, diretor geral da GS&MD - Gouvêa de Souza. 
 
Um ponto crítico apresentado pelo estudo é a dificuldade relatada pelos consumidores em 
reconhecer se determinado produto é ou não sustentável. Nesse sentido, 20% dos 
consumidores no mundo querem obter mais informações sobre essa categoria de produtos. 
"Fica, portanto, um alerta para os varejistas e a indústria como uma lacuna a ser preenchida. 
Outro fator importante é que mesmo tendo a internet como principal canal de informação 
sobre a sustentabilidade, o tema não é muito difundido nas redes sociais. Esta é uma das 
oportunidades que pode ser explorada pelas empresas", disse Goes. 
 
Conforme o estudo, 63% dos consumidores utilizam a internet como a principal fonte de 
informação sobre produtos sustentáveis. Em seguida estão a televisão (52%) e os jornais 
(47%). Nesse sentido, apenas 18% dos entrevistados optam pelas redes sociais. 
 
A pesquisa também constatou que 27% dos consumidores globais confiam nas propagandas de 
marcas sustentáveis. E cerca de 70% dos brasileiros têm a expectativa de que as empresas os 
eduquem sobre o consumo sustentável. "As companhias necessitam incorporar a 
sustentabilidade como um valor, bem como nas suas marcas e produtos. É fundamental que 
esses valores sejam transmitidos claramente ao consumidor", afirmou Goes. 
 
O estudo revela, ainda, que grande parte dos entrevistados não reconhece o fato de que 
compram muito mais do que necessitam realmente. Segundo o levantamento, 84% dos 
consumidores no mundo discordam que compram mais do que consomem e 14% concordam 
que, de alguma maneira, há espaço para a redução do consumo. 
 
Na visão dos entrevistados, 62% creem que a sustentabilidade não é mais difundida no Brasil 
por "ausência" de produtos e serviços. Portanto, o segundo maior obstáculo para a prática do 
tema é a falta de dinheiro, com 49%, (no mundo esse índice é de 55%), seguido pela ausência 
de informação ou conhecimento (37%). "Muitas pessoas ainda associam a sustentabilidade 
com o tema da restrição. Isso precisa ser desmistificado. Em relação à situação financeira há 
realmente uma tendência das classes com menor poder aquisitivo realizarem menos práticas 
sustentáveis", falou Goes. 
 
No mundo, os países líderes em adoção de práticas sustentáveis no dia a dia são: Itália 
(54%); Portugal (53%); Austrália (47%) e Brasil (44%). Os três últimos colocados são França 
(32%), Alemanha (24%) e Romênia (21%). 
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