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RESUMO

O consumidor socialmente responsável é aquele que compra produtos e serviços
percebidos como tendo um impacto positivo (ou menos negativo) sobre o ambiente físico
ou sobre a sociedade ou aquele que utiliza do poder de compra para demonstrar suas
preocupações sociais e ambientais. Mas, será que o consumo socialmente responsável é
afetado pelos valores pessoais, aqueles que podem guiar a ação, desenvolver e manter
atitudes em relação a objetos e situações relevantes? Este é o objetivo deste trabalho,
verificar  se  os  valores  pessoais  impactam  na  adoção  do  consumo  socialmente
responsável. Para alcançá-lo, utilizou-se duas escalas para operacionalizar estas variáveis:
a  escala  de  Vallette-Florence  (2004)  em  relação  à  variável  consumo  socialmente
responsável e a escala de Rokeach (1973) em relação à variável valores pessoais. Optou-
se  por  uma  pesquisa  quantitativa,  na  qual  foram  questionados  221  estudantes
universitários em relação a essas variáveis. Os achados demonstram que aquelas pessoas
que  buscam em sua vida reconhecimento social e uma vida próspera, ou aquele que é
ambicioso,  que  busca  ser  competente  e  eficaz  para  cumprir  a  sua  tarefa,  não  se
correlacionam  positivamente  em  relação  à  dimensão  de  consumo  socialmente
responsável. Os resultados encontrados também mostram que há uma busca da redução
do volume de consumo pelos universalistas, aqueles que se preocupam com um mundo
de paz, que tem a mente aberta, que buscam a igualdade.

Palavras-chave: Consumo Socialmente Responsável, Valores Pessoais.

ABSTRACT

The socially responsible consumer who buys products and services perceived as
having a positive impact (or less negative) on the physical environment or on society or
one  that  uses  the  purchasing  power  to  demonstrate  their  social  and  environmental
concerns. But  is  that  socially responsible consumption is  affected  by personal  values,
those that can guide action, developing and maintaining attitudes toward relevant objects
or situations? This is the objective of this work, verify that the personal values impact the
adoption of  socially responsible consumption. To achieve this,  we used two scales  to
operationalize these variables:  the scale of Vallette-Florence  (2004) in relation to the
variable and socially responsible consumption scale Rokeach (1973) in relation to the
variable values. We chose a quantitative survey in which 221 students were questioned in
relation to these variables. The findings showed that those who seek social recognition in
life and a prosperous life, or one who is ambitious, seeking to be competent and effective
to accomplish its task, do not correlate positively on the extent of socially responsible
consumption. The results also show that there is help reduce the volume of consumption
by universalists,  those who worry about a  world of  peace,  which has  an open mind,
seeking equality.

Key-words: Socially Responsible Consumption, Personal Values.
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1.  DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

 A sustentabilidade da vida no planeta, a maneira como se consome, bem como o respeito

às liberdades fundamentais são preocupações globais (Instituto Akatu, 2003). Segundo Engel e

Blackwell  (2005)  houve  uma  mudança  na  consciência  das  pessoas,  levando  a  um  clamor

crescente nas exigências de comportamento moral  e ético nos negócios,  profissões e política.

Com essas  preocupações  em voga,  as  empresas  passaram a se preocupar  com processos  que

contribuem  ao  desenvolvimento  sustentável  da  economia  e  da  sociedade,  e  a  considerar  a

ecologia  como  estratégia  de  marketing  para  satisfazer  os  consumidores  com  consciência

ecológica (Beltran, 2009). Corroborando essa visão, um estudo do Instituto Akatu  demonstrou

que  há  uma aparente  preferência  dos  consumidores  entrevistados  em incentivar  as  empresas

responsáveis consumindo seus produtos e divulgando-as (Instituto Akatu,2003). A importância

do  consumidor  é  altíssima;  este  pode  ser  responsável  por  gerar  mudanças  nas  matrizes

energéticas  e  tecnológicas  do  sistema  de  produção  e  o  principal  responsável  pelo

desenvolvimento sustentável (Brandalise,2008).  

Mas que consumidor é esse, preocupado com questões sócio-ambientais? Para François

Lecompte e Valette Florence (2004)  o consumidor socialmente responsável é aquele que compra

produtos e serviços percebidos como tendo um impacto positivo (ou menos negativo) sobre o

ambiente físico ou sobre a sociedade ou aquele que utiliza do poder de compra para demonstrar

suas  preocupações  sociais  e  ambientais.  Estes  autores  obtiveram  uma  escala  para  medir  o

consumo socialmente responsável, dividida em 5 fatores principais: recusa de comprar produtos

de  empresas  tidas  como  irresponsáveis;  compra  de  produtos  ligados  à  uma  causa,  à  um

significado; preferência por compra em comércios locais ou de bairro; preferência de compra por

produtos nacionais/regionais em relação aos estrangeiros, e redução do volume de consumo. 

No  entanto  o  que  influencia  esse  consumidor?  Almeida  (2007)   aborda  que  os

consumidores  socioambientalmente  conscientes  e/ou  comprometidos  adotam  atitudes  e

comportamentos  motivados  por  crenças  e  valores  percebidos  em  grau  significativamente

diferentes daqueles que motivam os consumidores indiferentes ou iniciantes no que diz respeito

às causas socioambientais.  Para Schiffman e Kanuk (2000),  é importante conhecer por que e

como os  indivíduos  tomam suas  decisões  de  consumo para  que  as  empresas  possam tomar
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melhores decisões de marketing. Para estes autores, entender o comportamento do consumidor é

uma grande vantagem competitiva.  Para Astous (2009), é importante identificar os fatores que

favorecem a adoção de comportamentos de consumo socialmente responsáveis. 

Um fator que pode afetar o comportamento de consumo socialmente responsavel são os

valores  (Ottman,  1994).  Arnould  et  al.  (2002)  afirmam  que  valores  culturais  influenciam  o

comportamento  do  consumidor.  Engel  e  Blackwell  (1993)  abordam que  os  valores  pessoais

refletem as escolhas que um indivíduo faz de uma variedade de valores sociais ou sistemas de

valores aos quais o indivíduo é exposto. Segundo Rokeach (1968,1973), quando  valores pessoais

são internalizados, se tornam critério para guiar ações e para desenvolver e manter atitudes em

relação a objetos e situações relevantes Para pesquisa com consumidores, é mais freqüentemente

utilizada a Escala de Valores de Rokeach, que é uma série de metas e maneiras de comportar-se

que as pessoas têm que classificar por ordem de importância (Engel e Blackwell,1993). A escala

é  dividida  em  duas  partes,  sendo  a  primeira  referente  a  valores  terminais,  estado  finais  de

existência, como objetivos pessoais, e a segunda referente a valores instrumentais, aqueles que o

indivíduo pode usar para atingir os valores de expressão final (Schiffman e Kanuk, 2000).

Este trabalho tem como objetivo responder à seguinte pergunta: como os valores pessoais

impactam na adoção do comportamento do consumo socialmente responsável? Para atingi-lo

será realizada uma pesquisa quantitativa adotando a Escala de Valores de Rokeach (1973) como

referencial para os valores pessoais do entrevistado, e a Escala de François Lecompte e Valette-

Florence (2004) como critério de consumo socialmente responsável.  
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2. JUSTIFICATIVA

Entender  o  comportamento  do  consumidor  é  prioridade  para  as  empresas:  buscar  as

razões pelas quais este compra ou não determinado produto. No entanto o consumidor começa a

formar consciência da importância que tem suas ações, aumentando assim as razões pelas quais o

consumidor deixa de comprar determinado produto ou de comprar produtos de uma determinada

empresa. Apesar de ser incipiente a conscientização dos consumidores em relação aos problemas

decorrentes  do consumo de   produtos  e  serviços  (Nascimento,2008),  a  temática  do consumo

socialmente responsável está cada vez mais em voga. Para o Marketing Science Institute (2010),

por exemplo, são necessárias pesquisas sobre respostas dos consumidores a problemas sociais e

mudanças regulatórias,  e sobre as expectativas do consumidor relativos ao comportamento da

organização,  sendo  uma das  proridades  de  pesquisa  para  o  triênio  2010-2012.  A  criação  do

Instituto Akatu é outra evidência desta temática: criado em 2000, tem a missão de conscientizar e

mobilizar o cidadão brasileiro para o seu papel de agente transformador, como consumidor, na

construção da sustentabilidade de vida no planeta (Instituto Akatu,2010).

 Em relação à essa temática, Astous (2009) afirma que é importante identificar os fatores

que favorecem a adoção de comportamentos de consumo socialmente responsáveis. Para Barros

(2004),  a  compreensão  do consumo requer  o  entendimento da cultura  e   Engel,  Blackwell  e

Miniard (2000) trazem que o consumidor considera influência ambientais e que uma das mais

significativas  quando se  trata  de  responsabilidade  socio ambiental  é  a  cultura.  No centro  da

cultura estão os valores. Estes, para Hofstede (1991), são tendências amplas para preferir certos

comportamentos em vez dos outros. 

Tendo em vista a importância do consumidor socialmente responsável, e a carência de

estudos  sobre  o  comportamento  deste,  este  trabalho  visa  agregar  à  literatura  do  assunto,

analisando a influência dos valores pessoais no consumo socialmente responsável.   
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3. OBJETIVOS DA PESQUISA

Para obter a resposta da questão da pesquisa formulada,  foram elencados os seguintes

objetivos gerais e específicos:

3.1 OBJETIVO GERAL

 Identificar como os valores pessoais impactam na adoção do comportamento do consumo

socialmente responsável.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Analisar os valores relacionados ao consumo socialmente responsável, de acordo com

a Escala de Valores de Rokeach (1973) como referencial para os valores pessoais do

entrevistado,  e  a  Escala  de  François  Lecompte  e  Valette-Florence  (2004)  como

critério de consumo socialmente responsável.  

• Analisar  quais  valores  pessoais  são  manifestados  nos  consumidores  considerados

socialmente responsáveis.

• Verificar  a  existência  de  relação  dos  valores  pessoais  com  os  fatores  sócio-

econômicos e demográficos. 
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste tópico serão abordados os conceitos relativos a este estudo, divididos em dois temas

principais: Consumo Socialmente Responsável  e Valores Pessoais. 

4.1 O CONSUMO SOCIALMENTE RESPONSÁVEL

Para  alcance  dos  objetivos  traçados,  é  necessário  conceituar  o  que  é  o  consumidor

socialmente  responsável  e  identificá-lo.  Com esse  intuito,  este  capítulo  tratará  a  respeito  do

consumo socialmente responsável, seu conceito e como é operacionalizado. 

4.1.1 Conceito

Na década de 70 começaram a surgir  trabalhos teóricos sobre o consumo socialmente

responsável.  Teve  início  um movimento de maior  conscientização  da parte  do consumidor a

respeito dos efeitos de suas ações sobre o ambiente que o cerca; assim, toda e qualquer atitude do

consumidor deveria  ser  pensada  de  forma mais ampla  (BEDANTE,2004).  Fisk e  Webster  Jr

foram alguns dos primeiros autores que começaram a traçar um conceito do tema.  Na definição

de Fisk (1973, p. 24), “o consumo responsável refere-se ao uso racional e eficiente de recursos

respeitando  a  população  humana  global”.  Já  Webster  Jr.  (1975,p.188)  definiu  consumidor

socialmente responsável como "o consumidor que leva em conta as conseqüëncias públicas de

seu consumo privado ou o que tenta usar seu poder de compra para causar mudança social " .

Essas duas definições deram suporte para outras como a de Roberts (1993,p.140), que definiu

consumidor socialmente responsável como "aquele que compra produtos e serviços percebidos

como tendo uma positiva (ou menos negativa) influência no ambiente ou quem apoia empresas

que  tentam um efeito  positivo  de  mudança  social  ".  Também Mohr,  Webb e  Harris  (1996)

abordaram o consumidor socialmente responsável, definindo-o como aquele que evita comprar de

empresas que tenham um comportamento nocivo à sociedade, e aquele que procura seguidamente

produtos vendidos por empresas que ajudem à sociedade. 
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 Vieira (2006), após pesquisa em diversos estudos, afirma que a figura do consumidor

socialmente  responsável  seria  a  de  um indivíduo  reflexivo,  aquele  que  busca  balancear  suas

satisfações imediatas com seu bem estar no longo prazo, considerando o bem-estar próprio e o do

resto da sociedade.  Além disso, o autor complementa que o consumidor responsável – além de

possuir uma boa renda, uma boa escolaridade e de contribuir para o desenvolvimento da sua

comunidade – também tem papel de liderança, agindo ativamente em busca do bem estar comum.

Outras características, segundo Vieira (2006), é que este consumidor agiria de forma consistente

com suas atitudes, sendo permissivo, mas não aceitador; não julgaria as crenças sociais e atitudes

dos outros; sentir-se-ia capaz de mudar uma situação problema; e buscaria considerar os impactos

públicos de sua compra.

A partir da atualização e complementação de diversos conceitos de consumo socialmente

responsáveis  ao  longo  do  tempo,   utilizando  mais  de  onze  estudos  para   englobar  em sua

definição, François Lecompt e Valette-Florence (2004) desenvolveram o conceito de consumo

socialmente responsável.  Na visão destes autores,  se define consumo socialmente responsável

como a compra de produtos e serviços percebidos como tendo um impacto positivo (ou menos

negativo) sobre o ambiente físico ou sobre a sociedade, e/ou a utilização do poder de compra para

demonstrar suas preocupações sociais ou ambientais. São pessoas que consideram a conseqüência

social  de  seu  consumo  e  que  usam  de  seu  poder  de  compra  para  influenciar  a  sociedade.

(FRANÇOIS LECOMPTE E VALETTE-FLORENCE, 2006).

4.1.2 Operacionalização da variável

Para  trabalhar  cientificamente  com  o  consumo  socialmente  responsável  é  necessário

utilizar uma escala para determinar quão responsável o consumidor é. Para Webb et al. (2008),

escalas de consumo socialmente responsável devem medir comportamento e incluir uma grande

variedade  de  problemas  sociais,  não  focar  tão  somente  na  parte  ambiental,  deve  abranger  o

conceito de compra e de não-compra, e os itens da escala devem ser atuais.   

Neste trabalho será utilizada a escala de François Lecompt  e Valette-Florence  (2006),

autores  que  desenvolveram  5  fatores  para  abordar  o  conceito  de  consumo  socialmente
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responsável. Os fatores e as questões relacionadas a cada um deles são (FRANÇOIS LECOMPT

E VALETTE-FLORENCE,2006): 

• Comportamento  da  organização:  evitar  comprar  produtos  de  empresas  das  quais  o

comportamento  é  tido  como  irresponsável,  com  práticas  condenadas  como  –  atitude

irresponsável  em  relação  aos  empregados,  desrespeito  ao  meio-ambiente,  conexões  com

organizações condenáveis, nas quais ocorra o trabalho infantil.

• Não compro de empresas ou comerciantes que tenham ligação com a máfia

• Não compro de empresas que utilizam trabalho infantil

• Não compro de empresas que tenham práticas desrespeitosas em relação a seus

salários

• Não  compro  de  empresas  ou  comerciantes  que  tenham  ligação  com  partidos

políticos que eu condene

• Não compro de empresas que poluam fortemente.

• Compartilhamento de Produtos "Produits-partage" – produtos que estejam relacionados

a uma causa:  desenvolvimento de países subdesenvolvidos,  causa humanitária,  compra de

produtos do comércio justo.

• Compro produtos dos quais uma parte do preço vai para uma causa humanitária

• Compro produtos dos quais o dinheiro retorna para países em desenvolvimento

• Compro de produtos dos quais uma parte do preço é revertida para uma boa causa

• Compro produtos do comércio justo (que garante um nível de vida decente aos

produtores)

• Compra em pequenos comércios – vontade de ajudar  pequenos comércios , evitar fazer

compras em mercados de grandes grupos julgados muito poderosos e perigosos. 

• Evito fazer todas as minhas compras em supermercados

• Compro  em  pequenos  comércios  (padarias,  confeitarias...)  o  mais  freqüente

possível

• Dou condições aos comerciantes do meu bairro através das minhas compras

• Vou às compras para apoiar pequenos produtores de frutas e legumes
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• Compra regional - preocupação do consumidor em relação ao lugar de origem do produto,

preferindo  produtos  de  sua  região,  seu  país  ou  seu  continente.   Vontade  de  proteger  o

emprego de sua comunidade. 

• Quando eu tenho escolha entre um produto europeu e um produto de outro lugar

do  mundo,  escolho  o  produto  europeu.  (pode  ser  contextualizado  para  outro

continente)

• Compro de preferência carros franceses (ou da nacionalidade do local da pesquisa)

• Compro frutas e legumes produzidos na França (ou do país local da pesquisa)

• Compro produtos fabricados na minha região

• Redução do volume de consumo.  - se o consumidor evita de consumir  além do necessário

e  tenta  ao máximo elaborar  os seus  próprios  produtos.  Essa noção  aborda  o conceito  de

frugalidade e de simplificar o modo de vida do consumidor. 

• Consumo somente aquilo que tenho necessidade

• De maneira geral, não consumo muito

• Não compro produtos que eu mesmo possa fazer

Astous (2009) utilizou com sucesso a escala de François Lecompte e Valette-Florence

(2006) no contexto canadense, efetuando alterações nas questões de forma a traduzir a situação

de seu país. Gonzalez et Al. (2009) também utilizaram esta escala para estudar  a existência de

diferentes perfis de consumidores socialmente responsáveis na França.  
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4.2 VALORES PESSOAIS

Para  alcançar  o  objetivo  proposto,  buscou-se  o  conceito  de  valores  pessoais  e  como

operacionalizar esta variável.

4.2.1 Conceito

Os valores humanos são um importante instrumento analítico que descrevem e explicam

as diferenças e semelhanças entre pessoas,  grupos e culturas (ROKEACH 1981). Para Barros

(1977)  valores  humanos  são  características  pessoais,  dotadas  de  comportamentos  culturais,

emocionais e comportamentais. Estes valores representam as crenças do consumidor sobre a vida

e  o  comportamento  aceitável,  expressam  as  metas  que  motivam  as  pessoas  e  as  maneiras

apropriadas de atingir essas metas (ENGEL, BLACKWELL e MINIARD,2000). Para Schwartz

(1992),  os  valores  são  metas  transituacionais  ou crenças  abstratas  que as  pessoas  usam para

armazenar e guiar suas respostas em direção à determinada classe de estímulos. Com base na

perspectiva social, Rokeach (1973) definiu valor como uma crença duradoura de que um modo

específico de conduta ou estado final  de existência é pessoal  ou socialmente preferível  a um

modo de conduta ou a um estado final  da existência oposto ou inverso.  Para Grunert & Juhl

(1995, p. 41-42) “Valores podem ser vistos como motivações representativas, porque são critérios

usados por indivíduos para selecionar e justificar ações, e para avaliar pessoas, o ‘self’, e eventos.

Este critério  supõe diferir  em conteúdo,  tanto quanto em suas relações  estruturais um com o

outro”. 

Ainda  Rokeach  (1968,1973)  afirma  que  o  valor,  uma  vez  internalizado,  torna-se

consciente ou inconscientemente um padrão ou um critério que pode guiar ação, desenvolver e

manter  atitudes  em relação  a  objetos  e  situações  relevantes,  para  a  justificativa  das  ações  e

atitudes próprias de si e dos outros, para o julgamento moral de si e dos outros para comparar-se

com os outros. Para o autor, os valores não são meros rótulos que podem ser aplicados, mas sim

registros de atitudes plenamente consideradas que se sustentam segundo as crenças das pessoas

diante de uma determinada situação. 
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Engel,  Blackwell  e  Miniard (2000) dividem os  valores  em valores  pessoais  e  valores

sociais;  Valores  sociais  definem  o  comportamento  “normal”  para  uma  sociedade  ou  grupo,

enquanto os valores pessoais definem o comportamento “normal” para um indivíduo. Ainda de

acordo com estes autores, valores pessoais refletem as escolhas que um indivíduo faz de uma

variedade  de  valores  sociais  ou  sistemas  de  valores  aos  quais  o  indivíduo  é  exposto.  Para

Schwartz e Bislky (1987), os valores pessoais são conceitos ou crenças que se referem a estados

psíquicos,  situações  desejadas  ou  comportamentos,  capazes  de  condicionar  os  indivíduos  na

seleção  ou avaliação  de comportamentos  ou eventos.  Um valor  é  uma crença  duradoura que

raramente se modifica na vida adulta e valores pessoais são metas desejáveis que variam em

importância e guiam a vida das pessoas.

Rokeach (1968) traz que os valores não se manifestam isoladamente, mas constituindo um

sistema, sendo organizados em estruturas e sub-estruturas hierárquicas; ou seja, há uma ordem

por  classificação  de  valores  cada  um com determinada  importância.   Segundo  o  autor,  nem

sempre  é  possível  que  as  pessoas  façam  escolhas  de  acordo  com  seus  valores,  tendo  que

geralmente optar por um valor terminal, como um sentimento de realização e prestígio ou um

valor  instrumental,  como uma vida  confortável  e  salvação.   Os valores  instrumentais  são  as

ferramentas  para  o  alcance  dos  valores  terminais  desejados,  são  modos  preferidos  de

comportamento como ser  honesto,  independente,  perseverante;  estes  podem ser  divididos  em

valores instrumentais morais e de competência (Rokeach, 1968). Já os valores terminais são o

resultado  da  aplicação  dos  valores  instrumentais,  sendo  estados  preferidos  de  existência  ou

estados psicológicos amplos, por exemplo, ser feliz, estar em paz com si próprio, ter uma vida

confortável.  Também estes são divididos em dois grupos:  pessoais,  que se referem à própria

pessoa, como paz interior e salvação e sociais, que se referem às relações interpessoais como paz

mundial, solidariedade, etc.  

No contexto de marketing, valores são definidos como: (VINSON, SCOTT E LAMONT,

1977,p.49) como:

Elementos  cognitivos  centrais,  que  estimulam  a  motivação  para  respostas
comportamentais.  Eles formam uma estrutura   hierárquica interconectada,  na qual  os
valores  globais  relacionam-se  e  conectam-se  aos  valores  relacionados  ao  consumo
generalizado, os quais, por sua vez, associam-se aos atributos dos produtos  
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Para  Hofstede  (1993),  os  valores  são  os  melhores  preditores  das  atitudes  e  dos

comportamento por oferecerem uma qualificada e mais estável compreensão dos consumidores.

Segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000), os valores fornecem uma outra explicação de por

que os consumidores variam em sua tomada de decisão: a natureza duradoura dos valores e seu

papel central na estrutura da personalidade os fazem ser aplicados para a compreensão de muitas

situações  de  consumo,  incluindo  escolha  de  produto,  escolha  de  marca  e  segmentação  de

mercado. 

Gutman  (1982)  acrescenta  que  as  consequências  e  os  valores  que  movem  os

consumidores são fatores de persuasão que influem no comportamento do consumidor. Segundo

Rokeach (1973), conhecer os valores das pessoas pode nos capacitar a prever como as pessoas

irão se comportar  em várias situações de vida.   Grunert  & Juhl (1995) e Schwartz & Bilsky

(1987),  complementam  a  importância  dos  valores  ao  afirmarem  que  eles  são  bases  de

segmentação de mercado. Vinson, Scott e Lamont (1977) demonstram a importância dos valores

pessoais do ponto de vista do marketing ao afirmarem que um adequado conhecimento destes

valores e de sua orientação propicia um grande impacto em todos os aspectos dos programas de

marketing,  e  contribui  significativamente  para  pesquisas  sobre  análise  e  segmentação  de

mercados, planejamento de produtos, estratégia promocional e política pública e sociedade.

Finalmente, Rokeach (1968,1973) afirma que o valor é dinâmico, com forte componente

motivacional, assim como os componentes cognitivo, afetivo e comportamental. Para o autor, o

valor é um determinante tanto de atitude quanto de comportamento, e que o conceito de valor é

um instrumento analítico mais econômico para descrever e explicar as semelhanças e diferenças

entre as pessoas, grupos, nações, culturas. 

4.2.2 Operacionalização da variável

A mensuração de valores para pesquisa do consumidor freqüentemente usa a Escala de

Valores de Rokeach (EVR) (ENGEL, BLACKWELL E MINIARD,2000). A EVR é uma série de

metas e maneiras de comportar-se que as pessoas têm que classificar por ordem de importância,

podendo ser analisadas por sexo, idade, etnia ou qualquer variável que possa ser de interesse para

a segmentação de mercado.  Segundo Schiffman e Kanuk (2000), a Escala de valores de rokeach
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tem uso bastante difundido e é um inventário de valor auto-administrado que se divide em duas

partes, cada qual aferindo tipos de valores pessoais diferentes, porém complementares.  

Estudos  utilizando  essas  variáveis  já  segmentaram  um  grupo  de  pessoas  em dois:  o

segmento A, mais preocupado com paz mundial, harmonia interior e amizade verdadeira estão

envolvidos em atividades de cunho doméstico. Devido a sua tendência menos materialista e não-

hedonista esse segmento também pode ser o menos inclinado a experimentar novos produtos.

(SCHIFFMAN  e  KANUK,2000).  O  segmento  B  mostrou-se  mais  preocupado  com  valores

autocentrados,  respeito  a  si  proprio,  vida  confortável,  prazer,  vida  excitante,  sentimento  de

realizaçao  e  reconhecimento  do  grupo  social.  Eles  se  preocuparam  menos  com  os  valores

relacionados  à  família,  como amizade,  amor  e igualdade.  Espera-se que esses  buscadores  do

prazer, auto centrados, orientados para o sucesso, prefiram roupas provocantes de última moda,

apreciem  um  estilo  de  vida  ativo  e  sejam  mais  inclinados  a  experimentar  produtos  novos.

(SCHIFFMAN e KANUK,2000)

A EVR pode ser usada pelos profissionais de marketing para segmentar mercados por

valores  epescificos  e  pela  percepção  de  atributos  específicos  e  pela  percepção  de  atributos

específicos de seus produtos. (SCHIFFMAN e KANUK,2000)

Para Rokeach (1973), a EVR tem compreensão razoável e aplicabilidade universal, sendo

um teste que busca obter respostas internas às demandas do indivíduo, ao invés de características

de estímulo externo, podendo ser aplicado para teste de hipóteses derivadas ou para observação

de semelhanças e diferenças entre dois grupos de interesse do pesquisador. 

Os valores identificados por Rokeach estão na tabela 1: 

Tabela 1: Escala de Valores de Rokeach::

Estados Terminais Valores Instrumentais
Uma vida próspera Ambicioso (trabalha duro, tem aspirações)
Uma vida excitante (estimulante, ativa) Mente aberta (cabeça aberta)
Um mundo de paz (livre de guerras e conflitos) Capaz (competente, eficaz) 
Igualdade (fraternidade) Alegre (animado, contente) 
Oportunidades iguais para todos) Limpo (arrumado, organizado)
Liberdade (independência e livre escolha) Corajoso (defendendo suas crenças) 
Felicidade (contentamento) Generoso (disposto a perdoar os outros)
Segurança nacional (proteção contra ataques) Solícito (trabalha para o bem-estar dos outros)
Prazer (uma vida agradável) Honesto (sincero, confiável)
Salvação (vida eterna) Imaginativo (ousado, criativo)
Reconhecimento social (respeito e admiração) Independente (auto-suficiente)
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Amizade verdadeira (companheirismo) Intelectual (inteligente, reflexivo)
Sabedoria (entendimento maduro da vida) Lógico (consistente, racional)
Um mundo belo (beleza da natureza e das artes) Amoroso (afetuoso, terno)
Segurança familiar (cuidar dos entes amados) Obediente (ciente dos deveres, respeitoso)
Amor  maduro  (intimidade  sexual  e  espiritual,
respeito próprio (auto-estima)

Polido (cortês, com boas maneiras)

Senso de realização (contribuição duradoura) Responsável (confiável)
Harmonia interna (liberdade de conflitos internos) Auto controle( contido, disciplinado)

Fonte:  SHETH, Jagdish N. Comportamento do cliente: indo além do comportamento do consumidor / Jagdish N.
Sheth, Banwari Mittal, Bruce I. Newman; tradução Lenita M. R. Esteves: revisão técnica Rubens da Costa Santos -
São Paulo: Atlas, 2001. (pag. 240)

 A tabela 1 demonstra os estados terminais que uma pessoa pode alcançar, como senso de

realização, segurança familiar, e os valores instrumentais para alcançar, como sendo uma pessoa

responsável,  honesta, imaginativa. Para mensuração destes valores, Rokeach (1973) propõe que

seja utilizada uma escala de rankeamento, na qual o respondente avalia os 18 itens do grupo de

forma conjunta, determinando prioridades e indicando a sua seqüência individual de valores. 

Añana  (2008)  utilizou  a  escala  de  valores  de  Rokeach  para  mostrar  que  o  correto

conhecimento  dos  valores  preponderantes  nos  diversos  grupos  humanos  pode  ser  de  grande

interesse para a estratégia de marcas. Os estudos de Marmitt (2001), Carvalho (2001), Pizzoli

(2002), Hartmann (2005), Merino (2007) e Henrique (2009), utilizaram com sucesso a escala de

valores  de  Rokeach  no  contexto  do  Rio  Grande  do  Sul.  Becker  (1998)  afirma  que  os

pesquisadores devem usar instrumentos que são validados e que tenham sido usados com sucesso

no passado, e recomenda a  Rokeach Value Survey como técnica de escolha. 
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5. MÉTODO

Esta  pesquisa  compreenderá  três  fases:  uma  etapa  qualitativa,  para  formação  dos

instrumentos de coleta de dados, uma etapa de coleta de dados, e finalmente a análise dos dados

obtidos.

Segundo Malhotra (2001), o exame dos dados secundários disponíveis e um pré-requisito

para a  coleta de dados primários.  Assim, buscou-se dados secundários  para desenvolver  uma

abordagem do problema, formular uma concepção de pesquisa adequada e ser possível interpretar

os dados primários com mais critério. Esta revisão dos dados disponíveis revelou que a escala de

Valores de Rokeach (1973) é amplamente utilizada em estudos de marketing, alguns destes no

estado do Rio Grande do Sul,  local  da coleta de dados dessa pesquisa.  Também foi  possível

observar  que a  escala de consumo socialmente responsável  de François  Lecompte e  Valette-

Florence (2006) foi utilizada em estudos franceses e adaptadas para outros contextos.

5.1 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Neste trabalho utilizou-se a escala de valores de Rokeach (1973) e a escala de consumo

socialmente  responsável  de  François  Lecompte  e  Valette-Florence  (2006).  Estas  escalas,

advindas de trabalhos americanos e franceses,  respectivamente,  foram inicialmente traduzidas

para a língua portuguesa e então adaptados à realidade brasileira.  Assim, foram feitos ajustes

como no questionário de consumo socialmente responsável – “ Você dá preferência a produtos

franceses” – foi alterado para – “ Você dá preferência a produtos brasileiros”. Os questionários

utilizados são formados pelos 36 valores pessoais de Rokeach (1968, 1973), pelas  20 variáveis

da escala de consumo socialmente responsável de François Lecompte e Valette-Florence (2006) e

por questões referentes à condições sócio-econômicas.

Para identificar como os valores pessoais impactam no consumo socialmente responsável

foi utilizada a pesquisa quantitativa, por dois motivos: (1) a facilidade de se adaptar as escalas de

valores pessoais e consumo socialmente responsável ; (2) segundo Sheth (2001), este método é

útil  para  explicitar  crenças,  opiniões,  atitudes  e  percepções  dos  clientes.  Neste  estudo,  foi

empregado  o  método  de  survey,  com  um  exame  estruturado  direto,   elaborando-se  um
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questionário formal com perguntas feitas em forma pré-especificada. Segundo Malhotra (2001), o

método de survey é o mais comum de coleta de dados primários em pesquisas de marketing e

apresenta diversas vantagens, tais como: (1) sua aplicação é simples ; (2) os dados obtidos são

confiáveis porque as respostas são limitadas às alternativas mencionadas; (3) a codificação, a

análise e interpretação dos dados são relativamente simples.

O questionário utilizado nesta pesquisa é formado por três partes: Valores instrumentais e

terminais da Escala de Valores de Rokeach (1973), consumo socialmente responsável de acordo

com a escala de François Lecompte e Valette-Florence (2006) e dados sócio-econômicos. 

Para a primeira parte, verificou-se que Munson e Mcintyre (1979) abordam a utilização da

escala de Likert em substituição ao rankeamento proposto por Rokeach (1973), pois Kahle (1983)

discute a complexidade das respostas no sistema de Rokeach, ao exigir  que o respondente se

posicione entre os diversos  itens determinando uma hierarquia entre eles.  Utilizou-se então a

escala de Likert  ao invés do rankeamento, o que segundo Munson e Mcintyre(1979) não traz

prejuízos à avaliação. Para Malhotra (2001),  a escala de Likert  é uma escala de classificação

amplamente utilizada,  que exige que os entrevistados indiquem um grau de concordância  ou

discordância com cada uma de uma série de afirmações sobre objetos de estímulo; para o autor, é

uma escala fácil de construir e aplicar. 

Na segunda parte, foram utilizadas as questões da escala de François Lecompte e Valette-

Florence (2004), adaptadas para o contexto brasileiro. Para ser possível o uso desta escala foi

feita a conversão para a língua portuguesa através do método de tradução reversa. As questões da

escala foram inicialmente traduzidos para a língua portuguesa por uma professora de francês

bilíngue  juntamente  com  o  autor  da  pesquisa.  Foi  enfatizada  tanto  a  tradução  conceitual,

adaptando termos que não existem na cultura brasileira, e a estritamente literária, tentando manter

a similaridade com a escala. A tradução reversa para o francês  foi realizada por uma francesa

que  faz  intercâmbio  no  Brasil,  sem  relacionamento  com  a  professora  de  francês,  que  não

participou  da  etapa  anterior  e  não  dispunham  dos  instrumentos  originais.  O  resultado  foi

semelhante às questões da escala original, com pequenas alterações simples, como por exemplo,

ao invés de ser retraduzido como "europeu" foi retraduzido para "da Europa".  Para dirimir as

questões relativas a este ponto, contatou-se uma brasileira que morou na França, sem nenhum

conhecimento a respeito do estudo,  e a tradução dela para a questão correspondeu à da escala
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original. A finalidade das traduções reversas  foi comparar a tradução para o português com o

instrumento original.  

Com a tradução reversa da escala foi possível entrar  em contato com o especialista e

decidir o que era aplicável ao contexto brasileiro. Entrou-se em contato  com um professor doutor

da Universidade do Rio Grande do Sul, que trabalha nas áreas de sustentabilidade e consumo

socialmente responsável. A partir desse contato estabeleceu-se quais questões seriam aplicáveis

ao contexto brasileiro e se deveriam ser feitas alterações nas questões para melhor entendimento

do  entrevistado.  Verificou-se  que  as  questões  nº  3  (Evito  comprar  de  empresas  ou  de

comerciantes  que  tenham ligação  com partidos  políticos  que  eu  condeno),  nº  9  (Eu  compro

produtos vindos do comércio justo e solidário) e nº 8 (Eu compro produtos dos quais uma parte

do preço é revertida a uma boa causa) não se aplicam ao contexto brasileiro. Além disso, as

questões foram alteradas para se adequar ao vocabulário utilizado no Brasil,  mas mantendo o

sentido  buscado  pela  questão.  Assim,  a  questão  nº  1  (Eu  presto  atenção  para  não  comprar

produtos de empresas ou de comerciantes que tem ligações com o crime organizado) foi alterada

pois os brasileiros não verificam se os estabelecimentos tem ligação, mas se preocupam com a

boa reputação do local; adaptou-se a questão para: " Eu presto atenção para comprar produtos de

empresas ou de comerciantes que possuem boa reputação".

Em relação a última etapa do questionário, a coleta de informações sócio-econômicas e

demográficas  permite  caracterizar  a  amostra  e  fazer  uma tentativa  de  formação  de  perfis  de

consumidores socialmente responsáveis.

5.2 PRÉ-TESTE

 Após  a  montagem  do  questionário  foi  constituído  um  pré-teste.  Segundo  Zikmund

(2006), pré-teste é um procedimento de verificação que envolve uma execução experimental com

um grupo de respondentes para remover problemas fundamentais. Malhotra (2001) complementa

ao  afirmar  que  o  pré-teste  tem  por  finalidade  ajustar  o  questionário  para  possíveis  não-

entendimentos do respondente, identificando e eliminando problemas potenciais. O questionário

foi testado com uma amostra de 10 pessoas que seriam o público-alvo da pesquisa. 
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A análise das entrevistas  de pré-teste mostrou que os respondentes  gostariam de uma

opção do tipo “Não sei/  Não quero responder” e  também que não faziam diferença entre  as

opções “Mais concordo que discordo” e “Mais discordo que concordo”, levando a crer que uma

escala de 5 pontos seria mais interessante para esse tipo de entrevistado, sendo o terceiro ponto,

“Não concordo nem discordo”, uma opção para o entrevistado indeciso.

5.3 COLETA DE DADOS

A  coleta  de  dados  ocorreu  através  de  questionário,  que  teve  como  público-alvo

universitários da cidade de Porto Alegre. Essa escolha ocorreu devido principalmente à facilidade

de entendimento destes respondentes às questões. No período de  21 de outubro de 2010 a 4 de

novembro de 2010 foram coletados  221 questionários. A coleta ocorreu através  de entrevista

pessoal, onde o autor do trabalho aguardava o respondente preencher o questionário. 

5.4 ANÁLISE DE DADOS

Para  análise  dos  dados  foram  utilizadas  algumas  técnicas  comuns  em  pesquisa  de

marketing.  Inicialmente foi feita uma análise univariada,  com o intuito de comparar os dados

sócio-demográficos encontrados com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

relativos à região do estudo. Foram também efetuados testes na amostra utilizada, como o de

Kolgorov-Smirnov para verificar se a amostra era normal. Em seguida, foi utilizada a análise de

correlação  simples,  que,  segundo  Zikmund  (2006),  é  a  técnica  mais  popular  para  indicar  o

relacionamento de uma variável com a outra. Finalmente, será aplicada a técnica de análise de

regressão.  Para  Malhotra  (2001),  este  é  um processo  poderoso  e  flexível  para  a  análise  de

relações  associativas  entre  uma  variável  métrica  dependente  e  uma  ou  mais  variáveis

independentes, podendo ser utilizada para: (1) determinar se as variáveis independentes explicam

uma variação significativa na variável dependente, ou seja, se existe uma relação; (2) Determinar

quanto da variação na variável dependente pode ser explicado pelas variáveis independentes, ou

seja, a intensidade da relação; (3) determinar a estrutura ou a forma da relação; (4) predizer os

valores  da  variável  dependente;  (5)  controlar  outras  variáveis  independentes.Zikmund (2006)
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afirma que essa técnica permite a investigação simultânea do efeito de duas ou mais variáveis

independentes em uma única variável dependente em escala intervalar.

Para  complementar  a  análise  de  dados  será  utilizada  também  a  análise  fatorial

exploratória,  que  pode  ser  utilizada  para:  (1)   Identificar  dimensões  latentes  ou  fatores  que

expliquem as  correlações  entre  um conjunto  de  variáveis,  como por  exemplo,    utilizar  um

conjunto de afirmações sobre estilo de vida para avaliar os perfis psicográficos de consumidores.

(Malhotra,2001). A análise fatorial exploratória também é utilizada quando existe uma lacuna na

teoria , onde não se dispõe de um quadro de referência teórico que não oriente completamente.

Da  relação  entre  valores  pessoais  e  consumo  socialmente  responsável  não  foi  encontrada

literatura abordando essas duas variáveis, sendo condizente este tipo de análise.

Os próximos pontos discutem os resultados encontrados e a interpretação advinda destes.

Os softwares utilizados foram o "Windows Microsoft Excel®" e o "Statistical Package for the

Social Sciences®". 
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6. ANÁLISE DOS DADOS

Os próximos pontos refletem a análise da amostra, e os resultados encontrados em cada

análise, conforme o método.

6.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA

Para o objetivo deste trabalho, de verificar a influência de valores pessoais no consumo

socialmente  responsável,  foram  221  entrevistados,  com  o  público-alvo  da  pesquisa  como

universitários, devido a maior facilidade de entendimento por parte destes às questões-problema.

O acesso aos respondentes  foi  feito  na própria  universidade,  na Escola de Administração  da

UFRGS,  onde cada universitário respondia pessoalmente ao pesquisador. A seguir, a análise em

relação ao sexo do entrevistado.

Tabela 2: Distribuição da amostra por gênero

SEXO Freq. %

Masculino 122 55,45

Feminino 98 44,55

Total 220 100

Fonte: Dados da Pesquisa

A análise da Tabela 2 mostra que a maioria dos entrevistados é do sexo masculino, com

55,45% da amostra de 220 respondentes. O sexo feminino responde por 44,55% da amostra. Isto

pode ser conseqüência dos entrevistados serem em sua maioria do curso de administração, que

tradicionalmente tem mais homens que mulheres. A análise da amostra por idade se encontra na

tabela 2. 
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Tabela 3: Distribuição da amostra por idade

IDADE Freq. %

Até 25 anos 169 76,81

26 a 35 anos 44 20

36 a 45 anos 3 1,3

46 a 55 anos 4 1,89

Total 220 100

Fonte: Dados da Pesquisa

A grande maioria dos respondentes, 76,81% da amostra, de acordo com a Tabela 3, tem

até 25 anos. Uma pequena parte da amostra, cerca de 20%, está na faixa de idade entre 26 a 35

anos. As outras duas faixas de idade, de 36 a 45 anos e de 46 a 55 anos, representam menos do

que 5% da amostra. Esses dados são consequência do público-alvo da pesquisa, universitários,

que,em sua maioria, tem até 25 anos. A Tabela 4 fornece informações a respeito da escolaridade

da amostra.

Tabela 4: Distribuição da amostra por escolaridade

ESCOLARIDADE Freq. %

Analfabeto/1º grau incompleto (primário) 0 0

1º grau completo 0 0

2º grau incompleto (ginásio) 0 0

2º grau completo (Científico ou clássico) 0 0

3º grau incompleto 177 80,47

3º grau completo 25 11,35

Pós-Graduado 18 8,18

Total 220 100

Fonte: Dados da Pesquisa

Analisando a tabela 4 se confirma que o público-alvo da pesquisa foi atingido. A amostra

é composta de 80,47% de respondentes com 3º grau incompleto, ou seja, entrevistados que estão

cursando o terceiro grau pela primeira vez. O restante da amostra, 11,35% de respondentes com

3º grau completo e 8,18% de respondentes pós-graduados, possivelmente está cursando o terceiro

grau pela segunda vez, por isso permanecem universitários. 
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6.2 ANÁLISE DA NORMALIDADE

Para  verificar  se  a  amostra  tinha  distribuição  normal,  foram  efetuados  os  testes  de

normalidade  de  Kolgomorov-  Smirnovv,  que,  segundo  Malhotra  (2006)  é  um dos  testes  de

aderência,  que  compara  a  função  de  distribuição  cumulativa  de  uma  variável  com  uma

distribuição especificada. Os resultados do teste para as variáveis estão no Anexo 1. A análise dos

indicadores mostrou que nenhuma das variáveis utilizadas possui valor p menor que 0,150 o que,

segundo Hair, Anderson, Black e Tatam (1998), indica uma amostra com distribuição normal.

6.3 ANÁLISE DAS ESTATISTICAS DESCRITIVAS

A seguir são descritos os achados para cada questão analisada, em termos de freqüência,

média e o desvio-padrão, que foram analisados comparar a escolha dos entrevistados. Segundo

Malhora (2006), a distribuição de freqüências tem como objetivo obter uma contagem do númer

ode respostas associadas a diferentes valores de uma variável, e expressar essas contagens em

termos de porcentagens. A análise será dividida de acordo com três principais grupos: questões

sobre consumo socialmente responsável, sobre valores terminais e sobre valores instrumentais.

6.3.1 Análise das respostas sobre consumo socialmente responsável

Para interpretar os resultados, para cada questão foram verificadas a freqüência, a média,

e o desvio padrão. A primeira questão, "Eu presto atenção para comprar produtos de empresas 

ou de comerciantes que possuem boa reputação", tem seus resultados na tabela 5. 
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Tabela 5: Eu presto atenção para comprar produtos de empresas ou de comerciantes que possuem boa
reputação.

Questão 1 Freq. %

Discordo totalmente 8 3,6

Discordo muito 17 7,7

Não concordo nem discordo 50 22,6

Concordo Muito 114 51,6

Concordo totalmente 32 14,5

Total 221 100,0

Média 3,66 Desvio Padrão 0,94

Fonte: Dados da Pesquisa

A maioria dos entrevistados concorda muito com a afirmação da questão. A média de

3,66 das respostas mostra que os questionados tendem a concordar que prestam atenção para

comprar produtos de empresas ou de comerciantes que possuem boa reputação. Apenas 11,3%

dos  respondentes  discorda  com a  afirmação  da  questão.  A tabela  6  mostra  os  resultados  da

segunda questão.

Tabela 6: Eu tento não comprar nas empresas que exploram os trabalhadores.

Questão 2 Freq. %

Discordo totalmente 13 5,9

Discordo muito 20 9,0

Não concordo nem discordo 56 25,3

Concordo Muito 89 40,3

Concordo totalmente 42 19,0

Total 220 99,5

Média 3,58 Desvio Padrão 1,08

Fonte: Dados da Pesquisa

Apesar da maioria dos respondentes, 59,3%, mais concordar que discordar da afirmação

de que tentam não comprar nas empresas que exploram os trabalhadores, 25% dos entrevistados

não  concordam  nem  discordam  da  afirmação.  Essa  alta  proporção  de  indecisos  se  deve  à
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dificuldade  de uma maneira  de  saber  quais  empresas  exploram os  trabalhadores.  A tabela  7

mostra os resultados da terceira questão.

Tabela 7: Eu tento não comprar nas empresas que poluem o meio-ambiente.

Questão 3 Freq. %

Discordo totalmente 10 4,5

Discordo muito 18 8,1

Não concordo nem discordo 59 26,7

Concordo Muito 104 47,1

Concordo totalmente 29 13,1

Total 220 99,5

Média 3,56 Desvio Padrão 0,98

Fonte: Dados da Pesquisa

Apesar de ser um tema polêmico, que geralmente causa desconforto nas pessoas, houve

uma baixa proporção de pessoas que concordam totalmente que tentam não comprar em empresas

que  poluem o  meio  ambiente,  somente  13,10%.   A maioria  dos  entrevistados,  60,2%,  mais

concorda que discorda da afirmação, gerando uma média de 3,56. A tabela 8 mostra os resultados

da questão 4.

Tabela 8: Eu compro produtos dos quais uma parte do preço retorna para causas sociais e ambientais

Questão 4 Freq. %

Discordo totalmente 18 8,1

Discordo muito 37 16,7

Não concordo nem discordo 79 35,7

Concordo Muito 71 32,1

Concordo totalmente 16 7,2

Total 221 100,0

Média 3,14 Desvio Padrão 1,04

Fonte: Dados da Pesquisa

A média de 3,14 para as respostas da questão 4 nos mostra que as pessoas tem dificuldade

de saber que produtos tem uma parte do seu preço retornando para causas sociais e ambientais.
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35,7%  dos  respondentes  não  concordaram  nem  discordaram  e  25%  dos  entrevistados  mais

discordaram que concordaram. A tabela 9 mostra os resultados da questão 5.

Tabela 9: Eu compro produtos dos quais uma parte das vendas é reinvestida no Brasil.

Questão 5 Freq. %

Discordo totalmente 21 9,5

Discordo muito 40 18,1

Não concordo nem discordo 97 43,9

Concordo Muito 46 20,8

Concordo totalmente 16 7,2

Total 220 99,5

Média 2,98 Desvio Padrão 1,03

Fonte: Dados da Pesquisa

Semelhante à questão 4, a questão 5 busca entender se o consumidor responsável quer que

o seu país cresça e melhore a condição social dos habitantes, através do retorno de uma parte das

vendas.  A média de 2,98 e a distribuição das respostas mostra a indecisão em responder a esta

questão,  com  43,9%  dos  respondentes  válidos  não  concordando  nem  discordando  com  a

afirmação. A tabela 10 mostra os resultados da questão 6.

Tabela 10: Eu evito fazer todas as minhas compras em grandes supermercados.

Questão 6 Freq. %

Discordo totalmente 90 40,7

Discordo muito 77 34,8

Não concordo nem discordo 29 13,1

Concordo Muito 19 8,6

Concordo totalmente 6 2,7

Total 221 100,0

Média 1,98 Desvio Padrão 1,06

Fonte: Dados da Pesquisa
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A grande maioria, cerca de 75,5% da amostra,  mais discorda do que concorda com a

afirmação de que evitam fazer todas as compras em grandes supermercados, sendo que 40,7%

discorda totalmente destas afirmações. Isso mostra uma preocupação somente relativa ao preço

dos  produtos,  pois  nos  grandes  supermercados  há  descontos  maiores.  Cerca  de  11,3%  dos

respondentes mais concordaram que discordaram da afirmação. A tabela 11 mostra os resultados

da questão 7.

Tabela 11: Eu compro nos pequenos comércios (padarias, açougues, livrarias,etc.) o mais freqüente possível.

Questão 7 Freq. %

Discordo totalmente 40 18,1

Discordo muito 67 30,3

Não concordo nem discordo 62 28,1

Concordo Muito 43 19,5

Concordo totalmente 9 4,1

Total 221 100,0

Média 2,61 Desvio Padrão 1,11

Fonte: Dados da Pesquisa

Apesar  de  buscarem  comprar  nos  grandes  supermercados,  verificou-se  que  os

respondentes  também compram em pequenos  comércios,  mas  somente  cerca  de  25% destes.

Quase a metade da amostra, 48,4%, discorda da afirmação de que tentam comprar em pequenos

comércios o mais freqüentemente possível. A tabela 12 mostra os resultados da questão 8.
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Tabela 12: Eu acho importante comprar dos comerciantes do meu bairro para que eles continuem ali.

Questão 8 Freq. %

Discordo totalmente 34 15,4

Discordo muito 39 17,6

Não concordo nem discordo 63 28,5

Concordo Muito 72 32,6

Concordo totalmente 13 5,9

Total 221 100,0

Média 2,96 Desvio Padrão 1,17

Fonte: Dados da Pesquisa

Em  relação  à  questão  8,  os  dados  da  tabela  12  mostram  que,  na  média,  2,96,  os

respondentes  não  concordam  nem discordam.  No  entanto,  para  38,3% dos  entrevistados,  se

concorda mais que se discorda sobre o fato da permanência dos comerciantes do bairro através

das compras destes. A tabela 12 mostra os resultados da questão 9.

Tabela 13: Eu vou às feiras livres para sustentar os pequenos produtores de frutas e legumes

Questão 9 Freq. %

Discordo totalmente 79 35,7

Discordo muito 56 25,3

Não concordo nem discordo 50 22,6

Concordo Muito 31 14,0

Concordo totalmente 5 2,3

Total 221 100,0

Média 2,22 Desvio Padrão 1,14

Fonte: Dados da Pesquisa

Poucos respondentes,  cerca  de  16,3%,  se  preocupam com os  pequenos  produtores  de

feiras e legumes a ponto de ir às feiras livres para ajudar a sustentá-los. Cerca de 61% da amostra

mais discorda que concorda com a afirmação, sendo que 35,7% discorda totalmente. O valor

baixo da média, 2,22, corrobora essa constatação. A tabela 14 mostra os resultados da questão 10.
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Tabela 14: Quando eu tenho a escolha entre um produto brasileiro e um produto fabricado em outro lugar do
mundo (como a China), eu escolho o produto brasileiro

Questão 10 Freq. %

Discordo totalmente 30 13,6

Discordo muito 34 15,4

Não concordo nem discordo 77 34,8

Concordo Muito 47 21,3

Concordo totalmente 33 14,9

Total 221 100,0

Média 3,09 Desvio Padrão 1,23

Fonte: Dados da Pesquisa

Os entrevistados ficaram indecisoes em relação à questão sobre preferência de país ao

comprarem seus produtos. O grupo dos que não concordam nem discordam da afirmação teve 77

respondentes,  34,8% da amostra e  a média foi  de 3,09. A tabela 15 mostra os resultados da

questão 11.

Tabela 15: Eu compro de preferência carros nacionais. 

Questão 11 Freq. %

Discordo totalmente 44 19,9

Discordo muito 27 12,2

Não concordo nem discordo 96 43,4

Concordo Muito 34 15,4

Concordo totalmente 17 7,7

Total 218 98,6

Média 2,78 Desvio Padrão 1,17

Fonte: Dados da Pesquisa

A questão sobre a compra de carros nacionais, de acordo com os dados da tabela 14,

gerou indecisão. 43,4% dos respondentes válidos não concordaram nem discordaram com a

afirmação, mas a média ficou abaixo de 3,00, o que indica que há maior discordância que
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concordância em relação à compra de carros importados ou nacionais. A tabela 16 mostra os

resultados da questão 12.

Tabela 16: Eu compro frutas e legumes produzidos na minha região.

Questão 12 Freq. %

Discordo totalmente 32 14,5

Discordo muito 26 11,8

Não concordo nem discordo 101 45,7

Concordo Muito 48 21,7

Concordo totalmente 14 6,3

Total 221 100,0

Média 2,94 Desvio Padrão 1,08

Fonte: Dados da Pesquisa

A maior parte dos respondentes, 45,7% deles, escolheu não concordar nem discordar com

a afirmação  de que  compram frutas  e  legumes  produzidos  na sua  região.  Isso  perpassa  pelo

desconhecimento de que frutas e legumes são produzidos em sua região, principalmente pelo fato

de que, ao comprar em grandes supermercados, não há indicação sobre o local de produção das

frutas e legumes. Este fato pode ter gerado a média de 2,94 para essa resposta. A tabela 17 mostra

os resultados da questão 13.

Tabela 17: Quando eu tenho a escolha, eu tento comprar produtos fabricados na minha região.

Questão 13 Freq. %

Discordo totalmente 23 10,4

Discordo muito 18 8,1

Não concordo nem discordo 74 33,5

Concordo Muito 81 36,7

Concordo totalmente 24 10,9

Total 220 99,5

Média 3,3 Desvio Padrão 1,11

Fonte: Dados da Pesquisa
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Dos respondentes válidos, 47,6% deles concordam mais do que discordam em comprar

produtos  de  sua  região,  quando  tem  essa  escolha.  Somente  18,5%  dos  entrevistados  mais

discordam do que concordam em relação a essa afirmação. A média de 3,3 em relação a essa

questão mostra a  maior concordância  dos respondentes.  A tabela 18 mostra os resultados da

questão 14.

Tabela 18: De maneira geral, eu tento não ser consumista.

Questão 14 Freq. %

Discordo totalmente 12 5,4

Discordo muito 44 19,9

Não concordo nem discordo 44 19,9

Concordo Muito 75 33,9

Concordo totalmente 45 20,4

Total 220 99,5

Média 3,44 Desvio Padrão 1,18

Fonte: Dados da Pesquisa

Pouquíssimos  respondentes  válidos  afirmaram  categoricamente  que  tentam  ser

consumistas, somente 5,4% deles. A maioria, 54,3%, busca não ser consumista, o que é mostrado

pela média de 3,44. Um assunto que é mais próximo aos entrevistados gerou pouca indecisão,

cerca  de  20% dos  entrevistados  não  concordaram  nem discordaram.  A  tabela  19  mostra  os

resultados da questão 15.
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Tabela 19: Eu tento não comprar produtos fabricados por empresas que exploram trabalho infantil.

Questão 15 Freq. %

Discordo totalmente 10 4,5

Discordo muito 11 5,0

Não concordo nem discordo 40 18,1

Concordo Muito 87 39,4

Concordo totalmente 73 33,0

Total 221 100,0

Média 3,91 Desvio Padrão 1,06

Fonte: Dados da Pesquisa

Pouquíssimos  respondentes,  9,5%,  discordaram  mais  do  que  concordaram  com  a

afirmação:  "Eu  tento  não  comprar  produtos  fabricados  por  empresas  que  exploram  trabalho

infantil." A média de 3,91 mostra uma grande preocupação dos entrevistados com a questão do

trabalho infantil nas empresas.  A tabela 20 mostra os resultados da questão 16.

Tabela 20: Eu tento limitar meu consumo àquilo que eu verdadeiramente necessito.

Questão 16 Freq. %

Discordo totalmente 9 4,1

Discordo muito 31 14,0

Não concordo nem discordo 48 21,7

Concordo Muito 89 40,3

Concordo totalmente 44 19,9

Total 221 100,0

Média 3,58 Desvio Padrão 1,08

Fonte: Dados da Pesquisa

Semelhante  à  questão do consumismo,  a  questão 16,  "Eu tento limitar  meu consumo

àquilo  que  eu  verdadeiramente  necessito",  teve  60,2%  dos  respondentes  válidos  mais

concordando  que  discordando  dessa  afirmação.  Somente  18,1%  deles  discordam  mais  que

concordam. A média alta, de 3,58, mostra a preocupação com o consumo. A tabela 21 mostra os

resultados da questão 17.
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Tabela 21: Antes de comprar novamente um objeto, faço de tudo para repará-lo.

Questão 17 Freq. %

Discordo totalmente 11 5,0

Discordo muito 47 21,3

Não concordo nem discordo 54 24,4

Concordo Muito 66 29,9

Concordo totalmente 43 19,5

Total 221 100,0

Média 3,38 Desvio Padrão 1,16

Fonte: Dados da Pesquisa

Quase a maioria dos respondentes, 49,4% deles, mais concorda que discorda em relação

ao fato de tentar reparar um objeto antes de comprar novamente.  A média de 3,38 mostra essa

concordância. 

 

6.3.2 Análise das respostas sobre valores terminais

A segunda parte da análise do questionário refere-se às  questões relativas aos  valores

terminais dos entrevistados. A tabela 22 mostra os dados referentes à questão 18. 

Tabela 22: Uma vida confortável (dinheiro, bens, conforto material, uma vida próspera)

Questão 18 Freq. %

Pouquíssimo importante 1 ,5

Pouco importante 5 2,3

Importante 51 23,1

Muito importante 99 44,8

Extremamente importante 65 29,4

Total 221 100,0

Média 4 Desvio Padrão 0,81

Fonte: Dados da Pesquisa
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Questionados a respeito do fato de uma vida confortável ser um valor terminal em sua

vida, 74,2% dos entrevistados apontaram que esse é um valor muito ou extremamente importante.

Somente 2,8% dos questionados acreditaram ser pouco importante. A alta média, no valor de 4,

mostra  a  importância  desse  valor  para  a  amostra.  A tabela  23  mostra  os  dados  referentes  à

questão 19.

Tabela 23: Uma vida excitante (uma vida ativa, estimulante, desafios a serem vencidos constantemente, não
monótona (não rotineira))

Questão 19 Freq. %

Pouquíssimo importante 1 ,5

Pouco importante 13 5,9

Importante 42 19,0

Muito importante 78 35,3

Extremamente importante 87 39,4

Total 221 100,0

Média 4,07 Desvio Padrão 0,93

Fonte: Dados da Pesquisa

39,4%  dos  respondents  consideram  extremamente  importante  ter  uma  vida  excitante,

enquanto 35,5% consideram o fato muito importante. A média alta, no valor de 4,07, mostra essa

concordância. A tabela 24 mostra os dados referentes à questão 20.

Tabela 24: Um sentimento de realização (estar satisfeito consigo mesmo, gostar da vida que leva, contribuição
duradoura, auto-realização)

Questão 20 Freq. %

Pouquíssimo importante 0 0,00%

Pouco importante 2 ,9

Importante 11 5,0

Muito importante 60 27,1

Extremamente importante 148 67,0

Total 221 100,0

Média 4,6 Desvio Padrão 0,63

Fonte: Dados da Pesquisa
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A quase  absoluta  maioria  dos  respondents,  94,1%,  considera  muito  ou  extermamente

importante o valor terminal de sentimento de realização. A média de 4,6 corrobora esses dados e

mostra a importância deste valor terminal para os entrevistados. A tabela 25 mostra os dados

referentes à questão 21.

Tabela 25: Um mundo de paz (livre de guerras e conflitos, vida harmoniosa com a família, vizinhos e no
trabalho)

Questão 21 Freq. %

Pouquíssimo importante 0 0,00%

Pouco importante 6 2,7

Importante 38 17,2

Muito importante 70 31,7

Extremamente importante 107 48,4

Total 221 100,0

Média 4,26 Desvio Padrão 0,84

Fonte: Dados da Pesquisa

97,3% dos  respondentes  consideram que  um mundo de  paz  é  um valor,  no  mínimo,

importante,  sendo que 48,4% deles o consideram extremamente importante. A média de 4,26

mostra a importância deste valor. A tabela 26 mostra os dados referentes à questão 22.

Tabela 26: Um mundo de beleza (beleza da natureza e da arte)

Questão 22 Freq. %

Pouquíssimo importante 2 ,9

Pouco importante 37 16,7

Importante 63 28,5

Muito importante 79 35,7

Extremamente importante 40 18,1

Total 221 100,0

Média 3,53 Desvio Padrão 1

Fonte: Dados da Pesquisa
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Considerando se um mundo de beleza seria um valor terminal, os respondentes, em sua

maioria, 53,8%, consideram-no muito ou extremamente importante. A média de 3,53 mostra uma

tendência a  considerar  este item como importante.  A tabela 27 mostra os dados referentes  à

questão 23.

Tabela 27: Igualdade (oportunidades iguais, direitos iguais, fraternidade)

Questão 23 Freq. %

Pouquíssimo importante 3 1,4

Pouco importante 11 5,0

Importante 58 26,2

Muito importante 76 34,4

Extremamente importante 73 33,0

Total 221 100,0

Média 3,93 Desvio Padrão 0,96

Fonte: Dados da Pesquisa

A media de 3,93 e o desvio padrão de 0,96, mostram que os respondentes acreditam que,

no mínimo, seja muito importante a igualdade.  67,4% dos respondentes consideram muito ou

extremamente importante este valor terminal. A tabela 28 mostra os dados referentes à questão

24.

Tabela 28: Segurança Familiar (segurança das pessoas da família, das pessoas queridas)

Questão 24 Freq. %

Pouquíssimo importante 1 ,5

Pouco importante 0 0

Importante 10 4,5

Muito importante 60 27,1

Extremamente importante 150 67,9

Total 221 100,0

Média 4,62 Desvio Padrão 0,62

Fonte: Dados da Pesquisa
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99,5% dos respondents acreditam que a segurança das pessoas queridas é um valor, no

mínimo, importante. 67,9% dos respondentes consideram-no extremamente importante. A média

de 4,62, e o desvio-padrão de 0,62 mostram que os entrevistados consideram pelo menos muito

importante este valor terminal. A tabela 29 mostra os dados referentes à questão 25. 

Tabela 29: Liberdade (poder fazer as coisas que você quer e gosta, independência, livre escolha)

Questão 25 Freq. %

Pouquíssimo importante 0 0

Pouco importante 1 ,5

Importante 28 12,7

Muito importante 70 31,7

Extremamente importante 121 54,8

Total 220 99,5

Média 4,41 Desvio Padrão 0,73

Fonte: Dados da Pesquisa

54,8% dos respondentes válidos consideram extremamente importante o valor terminal

liberdade, e 31,7% deles o consideram muito importante. A média de 4,41 e o desvio padrão de

0,73 mostram a alta importância deste valor para os entrevistados. A tabela 30 mostra os dados

referentes à questão 26.

Tabela 30: Felicidade (de bem com a vida, contentamento, satisfação, alegria)

Questão 26 Freq. %

Pouquíssimo importante 0 0

Pouco importante 0 0

Importante 9 4,1

Muito importante 61 27,6

Extremamente importante 151 68,3

Total 221 100,0

Média 4,64 Desvio Padrão 0,56

Fonte: Dados da Pesquisa
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A media de 4,64 e o desvio padrão de 0,56 mostram que a felicidade é um valor terminal

considerado muito importante pelos respondentes. Nenhum entrevistado afirmou que este seria

um valor pouco ou pouquíssimo importante e 68,3% dos respondentes afirmou que é um valor

extremamente importante. A tabela 31 mostra os dados referentes à questão 27.

Tabela 31: Prazer (uma vida agradável, satisfação pessoal)

Questão 27 Freq. %

Pouquíssimo importante 0 0

Pouco importante 2 ,9

Importante 8 3,6

Muito importante 88 39,8

Extremamente importante 123 55,7

Total 221 100,0

Média 4,5 Desvio Padrão 0,62

Fonte: Dados da Pesquisa

Somente 0,9% dos respondents  considera  que  o valor  terminal  prazer  seria  pouco ou

pouquíssimo importante.95,5% dos respodnentes considera muito ou extremamente importante.

A média de 4,5 e o desvio-padrão de 0,62 mostram a importância dada para este valor. A tabela

32 mostra os dados referentes à questão 28.

Tabela 32: Harmonia Interior (livre de conflitos interiores)

Questão 28 Freq. %

Pouquíssimo importante 3 1,4

Pouco importante 5 2,3

Importante 27 12,2

Muito importante 84 38,0

Extremamente importante 101 45,7

Total 220 99,5

Média 4,25 Desvio Padrão 0,86

Fonte: Dados da Pesquisa
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45,7% dos  respondentes  considera  a  harmonia  interior  como um valor  extremamente

importante, enquanto 38% deles responde que é um valor muito importante. A média de 4,25

mostra a importância considerada pelos entrevistados a este valor. A tabela 33 mostra os dados

referentes à questão 29.

Tabela 33: Amor maduro (equilíbrio emocional, sentimento duradouro, respeito, companheirismo)

Questão 29 Freq. %

Pouquíssimo importante 5 2,3

Pouco importante 8 3,6

Importante 34 15,4

Muito importante 83 37,6

Extremamente importante 90 40,7

Total 220 99,5

Média 4,11 Desvio Padrão 0,95

Fonte: Dados da Pesquisa

Um  amor  maduro  é  um  valor  considerado  extremamente  importante  por  40,7%  dos

respondentes.  37,6% deles  consideram-no um valor  muito  importante.  A média  de  4,11  e  o

desvio-padrão de 0,95 denotam que há uma tendência de considerar o valor como, ao menos,

importante, e em geral, muito importante. A tabela 34 mostra os dados referentes à questão 30.

Tabela 34: Segurança nacional (proteção contra ataques)

Questão 30 Freq. %

Pouquíssimo importante 8 3,6

Pouco importante 22 10,0

Importante 63 28,5

Muito importante 72 32,6

Extremamente importante 56 25,3

Total 221 100,0

Média 3,66 Desvio Padrão 1,07

Fonte: Dados da Pesquisa
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A segurança nacional é um valor que é considerado pela maioria dos respondentes, 57,9%

deles, como muito ou extremamente importante. No entanto, a média de respostas de 3,66 e o

desvio  padrão  de  1,07  nos  remete  a  que  esse  seja  um  valor  que  em  geral  é  considerado

importante. A tabela 35 mostra os dados referentes à questão 31.

Tabela 35: Salvação (ter fé em Deus, uma vida eterna salva, espiritualidade)

Questão 31 Freq. %

Pouquíssimo importante 49 22,2

Pouco importante 51 23,1

Importante 58 26,2

Muito importante 24 10,9

Extremamente importante 37 16,7

Total 219 99,1

Média 2,77 Desvio Padrão 1,37

Fonte: Dados da Pesquisa

O valor terminal "salvação", teve 45,3% de respondentes que consideraram-no pouco ou

pouquíssimo  importante.  A  média  de  2,77  mostra  essa  baixa  importância  dada  pelos

entrevistados. A tabela 36 mostra os dados referentes à questão 32.

Tabela 36:  Auto-respeito (auto-estima

Questão 32 Freq. %

Pouquíssimo importante 0 0

Pouco importante 6 2,7

Importante 34 15,4

Muito importante 87 39,4

Extremamente importante 94 42,5

Total 221 100,0

Média 4,22 Desvio Padrão 0,8

Fonte: Dados da Pesquisa

A media  de  4,22  e  o  desvio padrão  de  0,8,  mostram que  o  valor  de  auto-respeito  é

considerado  muito  importante  pelos  respondentes,  em  média.  42,5%  deles  o  consideram
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extremamente  importante,  enquanto  que  39,5% o  consideram muito  importante.  A tabela  37

mostra os dados referentes à questão 33.

Tabela 37: Reconhecimento social (ter respeito pelas pessoas, ser admirado pelos outros)

Questão 33 Freq. %

Pouquíssimo importante 1 ,5

Pouco importante 23 10,4

Importante 73 33,0

Muito importante 78 35,3

Extremamente importante 44 19,9

Total 219 99,1

Média 3,64 Desvio Padrão 0,93

Fonte: Dados da Pesquisa

O  valor  terminal  de  reconhecimento  social  é  considerado  importante  por  33%  dos

respondentes válidos, muito importante por 35,3% deles e extremamente importante por 19,9%

deles. A média de 3,64 nas respostas e o desvio padrão de 0,93 mostram que há uma tendência

em considerar  este  valor  como importante  a  muito  importante.  A tabela 38 mostra  os  dados

referentes à questão 34.

Tabela 38:  Amizade verdadeira (camaradagem íntima)

Questão 34 Freq. %

Pouquíssimo importante 0 0

Pouco importante 7 3,2

Importante 26 11,8

Muito importante 76 34,4

Extremamente importante 111 50,2

Total 220 99,5

Média 4,32 Desvio Padrão 0,81

Fonte: Dados da Pesquisa
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A media de 4,32 e o desvio padrão de 0,81 colocam o valor de amizade verdadeira na

posição de muito importante, corroborado por 34,4% dos entrevistados. Enquanto 50,2% deles o

consideram extremamente importante. A tabela 39 mostra os dados referentes à questão 35.

Tabela 39: Sabedoria (compreensão adulta da vida)

Questão 35 Freq. %

Pouquíssimo importante 1 ,5

Pouco importante 4 1,8

Importante 38 17,2

Muito importante 86 38,9

Extremamente importante 92 41,6

Total 221 100,0

Média 4,19 Desvio Padrão 0,82

Fonte: Dados da Pesquisa

A  maioria  dos  respondentes,  80,5%  deles,  consideraram  muito  ou  extremamente

importante o valor terminal "sabedoria". A média de 4,19 e o desvio padrão de 0,82 mostra que a

maioria dos entrevistados consideram-no muito importante. 

6.3.3 Análise das respostas sobre valores instrumentais  

Os valores instrumentais são os meios que os respondentes utilizariam para alcançar os

valores terminais. A tabela 40 se refere à questão 36.

Tabela 40: Ambicioso (trabalhador incansável, com aspirações)

Questão 36 Freq. %

Pouquíssimo importante 5 2,3

Pouco importante 25 11,3

Importante 81 36,7

Muito importante 69 31,2
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Extremamente importante 39 17,6

Total 219 99,1

Média 3,51 Desvio Padrão 0,99

Fonte: Dados da Pesquisa

A media de 3,51 e o desvio padrão de 0,99 denotam que o valor instrumental ambicioso é

considerado  importante,  em  média,  pelos  entrevistados.  49%  dos  respondentes  válidos  o

consideraram muito  ou  extremamente  importante  para  a  vida  deles.  A tabela  41  se  refere  à

questão 37.  

Tabela 41: Liberal (mente aberta, aceitar opiniões diferentes da sua, flexibilidade)

Questão 37 Freq. %

Pouquíssimo importante 1 ,5

Pouco importante 6 2,7

Importante 64 29,0

Muito importante 89 40,3

Extremamente importante 59 26,7

Total 219 99,1

Média 3,91 Desvio Padrão 0,84

Fonte: Dados da Pesquisa

Somente 3,2% dos respondentes válidos consideraram pouco ou pouquíssimo importante

o valor instrumental de ser liberal, aberto a novas idéias. A média próxima de 4, 3,91, mostra que,

em geral,  os respondentes  consideram o valor instrumental liberal  como muito importante. A

tabela 42 se refere à questão 38.

Tabela 42: Capaz (competente, eficiente)

Questão 38 Freq. %

Pouquíssimo importante 0 0

Pouco importante 3 1,4

Importante 32 14,5

Muito importante 108 48,9
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Extremamente importante 78 35,3

Total 221 100,0

Média 4,18 Desvio Padrão 0,72

Fonte: Dados da Pesquisa

A media de 4,18 para as respostas em relação à importância do valor instrumental de ser

capaz  mostra  que  este  é  considerado  muito  importante  pelos  respondentes.  48,9%  dos

entrevistados consideraram o valor muito importante e 35,3% extremamente importante. A tabela

43 se refere à questão 39.

Tabela 43: Alegre (animado,jovial)

Questão 39 Freq. %

Pouquíssimo importante 1 ,5

Pouco importante 7 3,2

Importante 57 25,8

Muito importante 89 40,3

Extremamente importante 67 30,3

Total 221 100,0

Média 3,97 Desvio Padrão 0,86

Fonte: Dados da Pesquisa

A media de 3,97 e o desvio padrão de 0,86 mostra que os respondentes consideram, em

geral, o valor instrumental ser alegre como muito importante. Isto é corroborado pela freqüência

de  respostas:  40,3% dos  respondentes  consideraram  muito  importante,  e  30,3% como muito

extremamente importante. A tabela 44 se refere à questão 40.

Tabela 44: Limpo (arrumado, asseado, bem apresentável)

Questão 40 Freq. %

Pouquíssimo importante 3 1,4

Pouco importante 11 5,0

Importante 64 29,0

Muito importante 85 38,5
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Extremamente importante 55 24,9

Total 218 98,6

Média 3,82 Desvio Padrão 0,92

Fonte: Dados da Pesquisa

O valor instrumental ser arrumado, asseado, bem apresentável, limpo é considerado, em

média, de importante a muito importante, com valor de 3,82. 24,9% dos respondentes válidos

consideram  este  valor  extremamente  importante,  enquanto  38,5% deles  o  consideram  muito

improtante e 29% consideram importante. A tabela 45 se refere à questão 41.

Tabela 45: Corajoso (pronto a defender seus valores, suas idéias, vontades)

Questão 41 Freq. %

Pouquíssimo importante 0 0

Pouco importante 8 3,6

Importante 65 29,4

Muito importante 91 41,2

Extremamente importante 57 25,8

Total 221 100,0

Média 3,89 Desvio Padrão 0,83

Fonte: Dados da Pesquisa

A media de 3,89 e o desvio padrão de 0,83 mostra que os respondentes consideram, em

quase absoluta maioria de que o valor instrumental ser corajoso é, no mínimo, importante. 41,2%

dos  respondentes  válidos  consideram  o  valor  muito  importante,  25,8%  dos  respondentes

consideram extremamente importante e 29,4% consideram importante. A tabela 46 se refere à

questão 42.

Tabela 46:  Tolerante (disposto a perdoar outros, aceitar as coisas como são)

Questão 42 Freq. %

Pouquíssimo importante 3 1,4

Pouco importante 10 4,5

Importante 58 26,2

Muito importante 102 46,2
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Extremamente importante 48 21,7

Total 221 100,0

Média 3,82 Desvio Padrão 0,87

Fonte: Dados da Pesquisa

Somente 5,9% dos respondentes consideram pouco ou pouquíssimo importante o valor

instrumental ser tolerante. A média das respostas tem valor de 3,82 e desvio padrão de 0,87, o

que  denota  que  os  entrevistados  consideram  em  geral  muito  importante  este  valor.  Isto  é

corroborado por 46,2% dos entrevistados que responderam que este é um valor muito importante,

enquanto 26,2% o consideraram importante e 21,7% consideraram extremamente importante. A

tabela 47 se refere à questão 43.

Tabela 47: Prestativo (trabalhando para o bem-estar dos outros)

Questão 43 Freq. %

Pouquíssimo importante 0 0

Pouco importante 9 4,1

Importante 80 36,2

Muito importante 86 38,9

Extremamente importante 46 20,8

Total 221 100,0

Média 3,76 Desvio Padrão 0,83

Fonte: Dados da Pesquisa

A media de 3,76 e o desvio padrão de 0,83 mostram que os entrevistados consideraram o

valor  instrumental  prestativo  como  importante  a  muito  importante.  38,9%  dos  respondentes

afirmam que o valor é muito importante, enquanto 36,2% pensam que é importante, e 20,8%

extremamente importante. A tabela 48 se refere à questão 44.

Tabela 48: Honesto (sincero, verdadeiro)

Questão 44 Freq. %

Pouquíssimo importante 0 0

Pouco importante 1 ,5

Importante 25 11,3
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Muito importante 67 30,3

Extremamente importante 128 57,9

Total 221 100,0

Média 4,46 Desvio Padrão 0,71

Fonte: Dados da Pesquisa

Para os respondentes, ser honesto é um valor instrumental extremamente importante para

57,9% deles. 30,3% consideraram-no muito importante. 11,3% afirmam que o valor é importante.

A média 4,46 corrobora  que os entrevistados acreditam que este  valor  é  muito importante  a

extremamente importante. A tabela 49 se refere à questão 42.

Tabela 49: Imaginativo (ousado, criativo)

Questão 42 Freq. %

Pouquíssimo importante 2 ,9

Pouco importante 12 5,4

Importante 73 33,0

Muito importante 90 40,7

Extremamente importante 43 19,5

Total 220 99,5

Média 3,73 Desvio Padrão 0,87

Fonte: Dados da Pesquisa

O valor instrumental ser ousado, criativo,  imaginativo,  teve média de respondentes de

3,73 e desvio padrão de 0,87. Isso mostra que, em geral, os respondentes acreditam que este valor

é  muito  importante.  Pela  freqüência  das  respostas,  verifica-se  que  40,7%  dos  respondentes

válidos consideram muito importante o valor, 19,5% o consideram extremamente importante e

33% consideram-no importante. A tabela 50 se refere à questão 43.

Tabela 50: Independente (fazer por si só, auto-confiante, auto-suficiente)

Questão 43 Freq. %

Pouquíssimo importante 2 ,9

Pouco importante 14 6,3
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Importante 56 25,3

Muito importante 91 41,2

Extremamente importante 57 25,8

Total 220 99,5

Média 3,85 Desvio Padrão 0,91

Fonte: Dados da Pesquisa

O valor instrumental ser independente teve como média de respostas 3,85 e desvio padrão

0,91,  o que  mostra que os  entrevistados consideram este  valor  muito importante.  41,2% dos

respondentes válidos afirmam que o valor é muito importante, 25,3% consideram-no importante e

25,8% consideram extremamente importante. A tabela 51 se refere à questão 44.

Tabela 51: Intelectual (inteligente, pensativo)

Questão 44 Freq. %

Pouquíssimo importante 1 ,5

Pouco importante 8 3,6

Importante 69 31,2

Muito importante 96 43,4

Extremamente importante 47 21,3

Total 221 100,0

Média 3,81 Desvio Padrão 0,82

Fonte: Dados da Pesquisa

A tabela  48  mostra  que  o  valor  instrumental  ser  intelectual  tem como freqüência  de

respostas:  21,3%  que  consideram-no  extremamente  importante,  43,4%  consideram-no  muito

importante e 31,2% consideram-no importante. A média de respostas de 3,81 e o desvio padrão

de 0,82 corroboram que os respondentes acreditam que o valor é muito importante. A tabela 52 se

refere à questão 45.

Tabela 52: Lógico (consistente, racional)

Questão 45 Freq. %

Pouquíssimo importante 2 ,9
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Pouco importante 14 6,3

Importante 70 31,7

Muito importante 102 46,2

Extremamente importante 33 14,9

Total 221 100,0

Média 3,68 Desvio Padrão 0,84

Fonte: Dados da Pesquisa

O  valor  instrumental  lógico  teve  como  freqüência  de  respostas:  31,7%  que  o

consideraram-no  importante,  46,2% muito  importante,  e  14,9% extremamente  importante.  A

média de 3,68 e o desvio padrão de 0,84 mostram que os respondentes acreditam que o valor é

importante a muito importante. A tabela 53 se refere à questão 46.

Tabela 53: Amoroso (afetuoso, carinhoso)

Questão 46 Freq. %

Pouquíssimo importante 1 ,5

Pouco importante 19 8,6

Importante 65 29,4

Muito importante 95 43,0

Extremamente importante 40 18,1

Total 220 99,5

Média 3,7 Desvio Padrão 0,88

Fonte: Dados da Pesquisa

A tabela 53 mostra as freqüências das respostas para a importância do valor instrumental

de  ser  amoroso:  18,1% dos  respondentes  válidos  consideraram-no  extremamente  importante,

43% consideraram-no muito importante e 29,4% consideraram-no importante. A média de 3,7 e o

desvio padrão de 0,88 mostra que, em geral, os respondentes consideram um valor próximo a

muito improtante. A tabela 54 se refere à questão 47.
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Tabela 54: Obediente (respeitoso, submisso)

Questão 47 Freq. %

Pouquíssimo importante 25 11,3

Pouco importante 59 26,7

Importante 84 38,0

Muito importante 42 19,0

Extremamente importante 11 5,0

Total 221 100,0

Média 2,8 Desvio Padrão 1,04

Fonte: Dados da Pesquisa

A media de 2,8 e o desvio padrão de 1,04 mostram que os respondentes consideraram o

valor obediente como sendo importante. 38% dos respondentes válidos o consideraram pouco ou

pouquíssimo importante. A tabela 55 se refere à questão 48.

Tabela 55: Educado (cortês, polido)

Questão 48 Freq. %

Pouquíssimo importante 0 0

Pouco importante 4 1,8

Importante 54 24,4

Muito importante 88 39,8

Extremamente importante 75 33,9

Total 221 100,0

Média 4,06 Desvio Padrão 0,81

Fonte: Dados da Pesquisa

O  valor  instrumental  ser  educado  teve  como  freqüência  de  respostas:  33,9%  dos

respondentes  consideraram-no  extremamente  importante,  39,8%  muito  importante  e  24,4%

importante. A média de respostas obtida foi de 4,06 e o desvio padrão de 0,81, o que mostra que

os entrevistados acreditam que este valor seja, em geral, muito importante. A tabela 56 se refere à

questão 49.
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Tabela 56: Responsável (de confiança, fidedigno, assume as obrigações)

Questão 49 Freq. %

Pouquíssimo importante 0 0

Pouco importante 4 1,8

Importante 16 7,2

Muito importante 86 38,9

Extremamente importante 115 52,0

Total 221 100,0

Média 4,41 Desvio Padrão 0,71

Fonte: Dados da Pesquisa

A alta media de respostas, no valor de 4,41, em relação ao valor instrumental responsável,

mostra  que  os  respondentes  consideraram-no  um  valor  muito  importante  a  extremamente

importante.  52%  dos  respondentes  mostraram  que  consideram  este  valor  extremamente

importante,  enquanto 38,9% deles consideraram-no muito importante.  A tabela 57 se refere à

questão 50.

Tabela 57: Autocontrolado (contido, com auto-domínio)

Questão 50 Freq. %

Pouquíssimo importante 3 1,4

Pouco importante 11 5,0

Importante 74 33,5

Muito importante 83 37,6

Extremamente importante 49 22,2

Total 220 99,5

Média 3,75 Desvio Padrão 0,91

Fonte: Dados da Pesquisa

O  valor  instrumental  ser  autocontrolado  teve  como  freqüência  de  respostas:  22,2%

consideraram-no extremamente importante, 37,6% consideraram-no muito importante e 33,5%

consideraram-no importante. A média de 3,75 e o desvio padrão de 0,91 mostra que as respostas

ficaram em torno do valor ser muito importante. 
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6.3.4 Resumo dos achados

As ações a respeito de consumo socialmente responsável que obtiveram maiores médias

foram em relação à reputação da empresa e sobre reduzir o consumo. As médias mais baixas

referem-se à compra em pequenos comércios.  A tabela 58 mostra os resultados referentes  ao

consumo socialmente responsável.

Tabela 58: Média e desvio padrão respostas sobre consumo socialmente responsável

Questão N Média Desvio padrão

Eu tento não comprar produtos fabricados por empresas que exploram

trabalho infantil.

221 3,91 1,056

Eu presto atenção para comprar produtos de empresas ou de

comerciantes que possuem boa reputação.

221 3,66 ,944

Eu tento limitar meu consumo àquilo que eu verdadeiramente

necessito.

221 3,58 1,083

Eu tento não comprar nas empresas que exploram os trabalhadores. 220 3,58 1,081

Eu tento não comprar nas empresas que poluem o meio-ambiente. 220 3,56 ,975

De maneira geral, eu tento não ser consumista. 220 3,44 1,179

Antes de comprar novamente um objeto, faço de tudo para repará-lo. 221 3,38 1,164

Quando eu tenho a escolha, eu tento comprar produtos fabricados na

minha região.

220 3,30 1,106

Eu compro produtos dos quais uma parte do preço retorna para causas

sociais e ambientais

221 3,14 1,044

Quando eu tenho a escolha entre um produto brasileiro e um produto

fabricado em outro lugar do mundo (como a China), eu escolho o

produto brasileiro

221 3,09 1,227

Eu compro produtos dos quais uma parte das vendas é reinvestida no

Brasil.

220 2,98 1,034

Eu acho importante comprar dos comerciantes do meu bairro para que

eles continuem ali.

221 2,96 1,165

Eu compro frutas e legumes produzidos na minha região. 221 2,94 1,081

Eu compro de preferência carros nacionais. 218 2,78 1,166

Eu compro nos pequenos comércios (padarias, açougues, livrarias,etc.)

o mais freqüente possível.

221 2,61 1,113

Eu vou às feiras livres para sustentar os pequenos produtores de frutas

e legumes

221 2,22 1,143
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Questão N Média Desvio padrão

Eu evito fazer todas as minhas compras em grandes supermercados. 221 1,98 1,064
Fonte: Dados da pesquisa

A respeito dos valores terminais, os valores de média em ordem decrescente encontram-se

na tabela 59.  Verifica-se que a felicidade é o valor terminal com média mais alta, seguido por

segurança  familiar  e  sentimento  de  realização,  todos  acima  de  4,60.  Os  valores  segurança

nacional, reconhecimento social, um mundo de beleza e salvação tiveram as médias mais baixas,

todas abaixo de 3,67 e, especificamente o valor "salvação", obteve média de respostas de 2,77.

Tabela 59: Média e desvio padrão respostas sobre valores terminais

Questão N Média Desvio padrão

Felicidade (de bem com a vida, contentamento, satisfação, alegria) 221 4,64 ,559

Segurança Familiar (segurança das pessoas da família, das pessoas

queridas)

221 4,62 ,618

Um sentimento de realização (estar satisfeito consigo mesmo, gostar

da vida que leva, contribuição duradoura, auto-realização)

221 4,60 ,629

Prazer (uma vida agradável, satisfação pessoal) 221 4,50 ,615

Liberdade (poder fazer as coisas que você quer e gosta, independência,

livre escolha)

220 4,41 ,726

Amizade verdadeira (camaradagem íntima) 220 4,32 ,805

Um mundo de paz (livre de guerras e conflitos, vida harmoniosa com a

família, vizinhos e no trabalho)

221 4,26 ,837

Harmonia Interior (livre de conflitos interiores) 220 4,25 ,858

Auto-respeito (auto-estima 221 4,22 ,802

Sabedoria (compreensão adulta da vida) 221 4,19 ,816

Amor maduro (equilíbrio emocional, sentimento duradouro, respeito,

companheirismo)

220 4,11 ,951

Uma vida excitante (uma vida ativa, estimulante, desafios a serem

vencidos constantemente, não monótona (não rotineira))

221 4,07 ,926

Uma vida confortável (dinheiro, bens, conforto material, uma vida

próspera)

221 4,00 ,812

Igualdade (oportunidades iguais, direitos iguais, fraternidade) 221 3,93 ,955

Segurança nacional (proteção contra ataques) 221 3,66 1,074

Reconhecimento social (ter respeito pelas pessoas, ser admirado pelos

outros)

219 3,64 ,934

Um mundo de beleza (beleza da natureza e da arte) 221 3,53 1,002
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Questão N Média Desvio padrão

Salvação (ter fé em Deus, uma vida eterna salva, espiritualidade) 219 2,77 1,367
Fonte: Dados da pesquisa

A  respeito  dos  valores  instrumentais,  a  média  de  respostas  dos  valores  honesto  e

responsável, foram as maiores, acima de 4,41, sendo seguidas pelos valores capaz, e educado,

acima de 4,00. As médias mais baixas são as dos valores obediente, ambicioso, lógico e amoroso,

todas abaixo de 3,70.

Tabela 60: Média e desvio padrão respostas sobre valores instrumentais

Questão N Média Desvio padrão

Honesto (sincero, verdadeiro) 221 4,46 ,710

Responsável (de confiança, fidedigno, assume as obrigações) 221 4,41 ,706

Capaz (competente, eficiente) 221 4,18 ,722

Educado (cortês, polido) 221 4,06 ,810

Alegre (animado,jovial) 221 3,97 ,855

Liberal (mente aberta, aceitar opiniões diferentes da sua, flexibilidade) 219 3,91 ,841

Corajoso (pronto a defender seus valores, suas idéias, vontades) 221 3,89 ,830

Independente (fazer por si só, auto-confiante, auto-suficiente) 220 3,85 ,912

Tolerante (disposto a perdoar outros, aceitar as coisas como são) 221 3,82 ,869

Limpo (arrumado, asseado, bem apresentável) 218 3,82 ,917

Intelectual (inteligente, pensativo) 221 3,81 ,824

Prestativo (trabalhando para o bem-estar dos outros) 221 3,76 ,825

Autocontrolado (contido, com auto-domínio) 220 3,75 ,906

Imaginativo (ousado, criativo) 220 3,73 ,870

Amoroso (afetuoso, carinhoso) 220 3,70 ,882

Lógico (consistente, racional) 221 3,68 ,837

Ambicioso (trabalhador incansável, com aspirações) 219 3,51 ,988

Obediente (respeitoso, submisso) 221 2,80 1,035
Fonte: Dados da pesquisa
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6.4 FORMAÇÃO DAS DIMENSÕES

Para fazer a análise de cross-tabs, foi necessário classificar as questões sobre valores

pessoais e consumo socialmente responsável em fatores. O modelo de comparação dos valores

pessoais mostra quatro dimensões (Bilsky & Koch, 1996): 

a) Abertura à mudança

b) Conservação

c) Transcendência

d) Auto-promoção

As dimensões "Conservação" e "Transcendência" são focadas nos valores sociais. Já em

relação às dimensões "Abertura à mudança" e "Auto-promoção", o foco é nos valores pessoais. A

partir  dessa divisão de dimensões,  os valores foram agrupados nessas quatro novas variáveis,

conforme Figura 1, que mostra a relação entre os valores pessoais e sua dimensão.

Figure 1: Modelo de relações entre os valores

Fonte:  Bilsky & Koch, 1996

Cada valor pode ser agrupado nessas dimensões conforme tabela abaixo elaborada com

base no artigo intitulado Validação do Questionário de Perfis de Valores no Brasil, de Tamayo e

Porto (2009):
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Tabela 61: Dimensões dos Valores

Questão Dimensão
menor

Dimensão maior

Polido (cortês, com boas maneiras) Tradição Conservação
Salvação (vida eterna) Tradição Conservação
Limpo (arrumado, organizado) Segurança Conservação
Segurança familiar (cuidar dos entes amados) Segurança Conservação
Segurança nacional (proteção contra ataques) Segurança Conservação
Auto controle( contido, disciplinado) Conformidade Conservação
Obediente (ciente dos deveres, respeitoso) Conformidade Conservação
Lógico (consistente, racional) Conformidade Conservação
Alegre (animado, contente) Hedonismo Abertura à mudança

Prazer (uma vida agradável) Hedonismo Abertura à mudança

Felicidade (contentamento) Hedonismo Abertura à mudança

Uma vida excitante (estimulante, ativa) Estimulação Abertura à mudança

Imaginativo (ousado, criativo) Estimulação Abertura à mudança

Independente (auto-suficiente) Autodirecao Abertura à mudança

Liberdade (independência e livre escolha) Autodirecao Abertura à mudança

Corajoso (defendendo suas crenças) Autodirecao Abertura à mudança

Intelectual (inteligente, reflexivo) Realização Auto-promoção
Capaz (competente, eficaz) Realização Auto-promoção
Ambicioso (trabalha duro, tem aspirações) Realização Auto-promoção
Senso de realização (contribuição duradoura) Realização Auto-promoção
Reconhecimento social (respeito e admiração) Poder Auto-promoção
Uma vida próspera Poder Auto-promoção
Mente aberta (cabeça aberta) Universalismo Transcendência
Harmonia interna (liberdade de conflitos internos) Universalismo Transcendência
Amor  maduro  (intimidade  sexual  e  espiritual,  respeito  próprio
(auto-estima)

Universalismo Transcendência

Um mundo belo (beleza da natureza e das artes) Universalismo Transcendência
Sabedoria (entendimento maduro da vida) Universalismo Transcendência
Amizade verdadeira (companheirismo) Universalismo Transcendência
Oportunidades iguais para todos) Universalismo Transcendência
Igualdade (fraternidade) Universalismo Transcendência
Um mundo de paz (livre de guerras e conflitos) Universalismo Transcendência
Responsável (confiável) Benevolência Transcendência
Amoroso (afetuoso, terno) Benevolência Transcendência
Honesto (sincero, confiável) Benevolência Transcendência
Solícito (trabalha para o bem-estar dos outros) Benevolência Transcendência
Generoso (disposto a perdoar os outros) Benevolência Transcendência

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tamayo e Porto (2009)

O modelo de consumo socialmente responsável mostra cinco dimensões, os fatores que as

formam estão demonstrados na revisão bibliográfica:

(a) Comportamento da organização, 
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(b)compartilhamento de produtos, 

(c) compra em pequenos comércios, 

(d) compra regional; e 

(e) redução do volume de consumo. 

Formaram-se  novas  variáveis  para  cada  dimensão,  através  da  média  dos  valores  que

compunham a dimensão. Foi efetuado uma análise de validade, e o teste de Alpha de Crombach

foi superior a 0,60 para todas as variáveis formadas. 

 Para  cada  dimensão  formada,  verificou-se  quais  as  variáveis  mais  impactavam  nas

respostas,  através de uma regressão simples,  para verificar a importância de cada variável  na

dimensão. Os resultados referentes ao bloco de consumo socialmente responsável encontram-se

na tabela 62:

Tabela 62: Regressão linear entre variáveis Consumo Socialmente Responsável

Dimensão
Variáveis que compõem a dimensão

Coeficientes
padronizados

Beta
Comportamento da
organização

Eu presto atenção para comprar produtos de empresas ou de
comerciantes que possuem boa reputação.

,302

Eu tento não comprar nas empresas que exploram os trabalhadores. ,346
Eu tento não comprar nas empresas que poluem o meio-ambiente. ,312
Eu tento não comprar produtos fabricados por empresas que
exploram trabalho infantil.

,338

Compartilhamento de
produtos

Eu compro produtos dos quais uma parte do preço retorna para
causas sociais e ambientais

,564

Eu compro produtos dos quais uma parte das vendas é reinvestida
no Brasil.

,558

Compra em pequenos
comércios

Eu evito fazer todas as minhas compras em grandes supermercados. ,318
Eu compro nos pequenos comércios (padarias, açougues,
livrarias,etc.) o mais freqüente possível.

,333

Eu acho importante comprar dos comerciantes do meu bairro para
que eles continuem ali.

,349

Eu vou às feiras livres para sustentar os pequenos produtores de
frutas e legumes

,342

Compra Regional

Quando eu tenho a escolha entre um produto brasileiro e um
produto fabricado em outro lugar do mundo (como a China), eu
escolho o produto brasileiro

,350

Eu compro de preferência carros nacionais. ,331
Eu compro frutas e legumes produzidos na minha região. ,308
Quando eu tenho a escolha, eu tento comprar produtos fabricados
na minha região.

,315
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Redução do volume de
consumo

De maneira geral, eu tento não ser consumista. ,462
Eu tento limitar meu consumo àquilo que eu verdadeiramente
necessito.

,423

Antes de comprar novamente um objeto, faço de tudo para repará-
lo.

,457

Fonte: Dados da pesquisa

Verifica-se através do indicador Beta a importância relativa de cada variável afetando a

dimensão. Em relação à dimensão "Comportamento da Organização", as variáveis "Eu tento não

comprar  nas  empresas  que  exploram  os  trabalhadores"  e  "Eu  tento  não  comprar  produtos

fabricados  por  empresas  que  exploram  trabalho  infantil"  foram  as  mais  importantes  para

responder a respeito desta dimensão. 

Também buscou-se analisar qual a importância de cada dimensão em relação às respostas

referentes a Consumo Socialmente Responsável. Os resultados encontram-se na tabela 63:

Tabela 63: Importância das dimensões no Consumo Socialmente Responsável

Dimensão
Variáveis que compõem a dimensão

Coeficientes padronizados
Beta

Consumo Socialmente Responsável Comportamentodaorganizacao ,273
Compartilhamentodeprodutos ,330
Compraempequenoscomercios ,296
Compraregional ,313
Reducaovolumedeconsumo ,299

Fonte: Dados da Pesquisa

Verifica-se que a dimensão  "Compartilhamento de produtos" é  a  mais  importante  em

relação ao consumo socialmente responsável para esta amostra. 

6.5 ANÁLISE DAS CROSS – TABS

A análise das cross-tabs relacionará as quatro dimensões vistas anteriormente de valores

pessoais com as cinco dimensões do consumo socialmente responsável. Para isso, formou-se essa

dimensão através da média dos valores das respostas das variáveis envolvidas na dimensão. 

Tabela 64: Cross-tabs dimensões valores pessoais e consumo socialmente responsável

Dimensões Pearson Sig Pearson Sig Pearson Sig Pearson Sig
Conservacao Abertura à mudança Autopromocao Transcendencia

Comportamento da
Organização 0,400 0,563 0,113 0,960 -0,970 0,157 0,141 0,039
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Compartilhamento de
Produtos

0,003 0,964 0,023 0,738 -0,140 0,039 0,064 0,347

Compra em pequenos
comércios

-0,070 0,305 -0,101 0,135 -0,259 0,000 -0,007 0,917

Compra Regional -0,001 0,988 -0,104 0,128 -0,197 0,004 0,059 0,397
Redução do volume de
consumo

0,062 0,371 0,115 0,091 -0,125 0,067 0,216 0,001

Consumo Socialmente
Responsável

0,015 0,829 0,015 0,832 -0,245 0,000 0,144 0,037

Fonte: Dados da pesquisa

A  única  correlação  significativa  referiu-se  à  relação  entre  as  dimensões  de  valores
pessoais  e  de  consumo  socialmente  responsável  referiu-se  à  dimensão  de  Autopromoção  e
Transcendência. A dimensão de auto-promoção tem correlação com a dimensão de compra em
pequenos comércios,  com a dimensão de compra regional  e com a dimensão maior consumo
socialmente responsável. A dimensão transcendência tem correlação com a redução do volume de
consumo. 

Buscando  analisar  mais  a  fundo,  fez-se  outra  análise  de  cross-tabs,  utilizando  as
dimensões anteriores  às quatro grandes  dimensões de valores.  Os resultados encontram-se na
tabela 65.

Tabela 65: Cross-tabs dimensões valores pessoais e consumo socialmente responsável

 P.* Sig P.* Sig P.* Sig P.* Sig P.* Sig P.* Sig

Valores
Comportamen-
to da organiza-

ção

Compartil-
hamento de

produtos

Compra em
pequenos
comércios

Compra re-
gional

Redução do
volume de
consumo

Consumo So-
cialmente re-

sponsável

Tradiçã
o 0,24 0,725 0,03 0,658 0,032 0,639 0,04 0,561 0,078 0,249 0,066 0,344
Segu-
rança 0,061 0,374 0,083 0,223 0,021 0,763 0,091 0,186 0,023 0,734 0,095 0,167
Con-
formi-
dade 0,01 0,93 -0,98 0,149

-0,15
7 0,019

-0,14
1 0,038 0,057 0,397

-0,10
5 0,125

Hedo-
nismo 0,09 0,182 0,08 0,238 0,061 0,374

-0,01
9 0,777 0,164 0,015 0,095 0,164

Estimu-
lação 0,061 0,372

-0,03
5 0,611

-0,09
5 0,159 -0,17 0,012

-0,09
1 0,181

-0,10
4 0,13

Autodi-
reção 0,115 0,089 0,005 0,936

-0,11
9 0,08

-0,06
8 0,317 0,179 0,008 0,033 0,635

Real-
ização

-0,08
5 0,211

-0,15
4 0,022

-0,24
4 0

-0,20
3 0,003

-0,05
1 0,45

-0,22
2 0,001

Poder
-0,09

5 0,16
-0,06

8 0,317
-0,20

1 0,003
-0,13

1 0,056
-0,20

6 0,002
-0,20

9 0,002
Univer-
salismo 0,105 0,125 0,081 0,236 0,032 0,644 0,109 0,114 0,251 0 0,176 0,01
Benevo
lência 0,145 0,032 0,027 0,696

-0,07
3 0,282

-0,04
2 0,544 0,076 0,263 0,04 0,564

* Índice de Pearson
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Fonte: Dados da pesquisa

6.6 ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA

Para efetuar a análise fatorial exploratória,  fez-se inicialmente o teste de Kaiser-Meyer-

Olkin para verificar se a amostra era adequada, este indicador teve valor de 0,813, o que, para

Hair et al. (1998) é um valor adequado para efetuar a análise fatorial exploratória. 

Utilizando-se o software Statistical Package for the Social Sciences® efetuou-se a análise

fatorial referente ao grupo de consumo socialmente responsável. Por ser mais utilizado segundo

Hair et. Al (1998), o método Varimax foi aplicado. Além disso foram selecionados somente os

fatores com cargas superiores a 0,40 e foram classificados por tamanho.

Tabela 66: Análise fatorial consumo socialmente responsável

Questões Grupos

1 2 3 4 5

Eu tento não comprar nas empresas que exploram os trabalhadores. ,784     

Eu tento não comprar nas empresas que poluem o meio-ambiente. ,701     

Eu tento não comprar produtos fabricados por empresas que exploram

trabalho infantil.

,693     

Eu presto atenção para comprar produtos de empresas ou de comerciantes

que possuem boa reputação.

,638     

Eu compro produtos dos quais uma parte do preço retorna para causas

sociais e ambientais

,619     

Eu compro produtos dos quais uma parte das vendas é reinvestida no

Brasil.

,559     

Eu compro frutas e legumes produzidos na minha região.  ,796    

Quando eu tenho a escolha, eu tento comprar produtos fabricados na

minha região.

 ,772    

Quando eu tenho a escolha entre um produto brasileiro e um produto

fabricado em outro lugar do mundo (como a China), eu escolho o produto

brasileiro

 ,660    

Eu compro de preferência carros nacionais.  ,629    

Eu compro nos pequenos comércios (padarias, açougues, livrarias,etc.) o

mais freqüente possível.

  ,805   

Eu evito fazer todas as minhas compras em grandes supermercados.   ,801   
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Eu acho importante comprar dos comerciantes do meu bairro para que eles

continuem ali.

  ,623   

Eu vou às feiras livres para sustentar os pequenos produtores de frutas e

legumes

  ,594   

Eu tento limitar meu consumo àquilo que eu verdadeiramente necessito.    ,833  

De maneira geral, eu tento não ser consumista.    ,821  

Antes de comprar novamente um objeto, faço de tudo para repará-lo.     ,854

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 5 iterations.

Fonte: Dados da Pesquisa

Os grupos formados pela análise fatorial em relação ao consumo socialmente responsável,

tiveram  semelhança  com  a  divisão  encontrada  na  teoria.  O  primeiro  grupo,  formado  pelas

questões " Eu tento não comprar nas empresas que exploram os trabalhadores", "Eu tento não

comprar nas empresas que poluem o meio-ambiente", "Eu tento não comprar produtos fabricados

por  empresas  que  exploram trabalho  infantil",  "Eu  presto  atenção  para  comprar  produtos  de

empresas ou de comerciantes que possuem boa reputação", "Eu compro produtos dos quais uma

parte do preço retorna para causas sociais e ambientais", e "Eu compro produtos dos quais uma

parte das vendas é reinvestida no Brasil se assemelha com os dois primeiros grupos do autor, o

que se refere à compra em empresas que possuam responsabilidade e compra de produtos que

retornam de alguma forma à sociedade. Este primeiro grupo explica 17,56% da variância, com

valor de 2,985. O segundo grupo formado, constituído das questões "Eu compro frutas e legumes

produzidos na minha região", "Quando eu tenho a escolha, eu tento comprar produtos fabricados

na  minha  região",  "Quando  eu  tenho  a  escolha  entre  um  produto  brasileiro  e  um  produto

fabricado em outro lugar  do mundo (como a China),  eu escolho o produto brasileiro" e  "Eu

compro de preferência carros nacionais" é idêntico ao grupo de questões relacionadas à compra

de  acordo  com a  região,  e  explica  15,213% da  variância.  O terceiro  grupo  é  composto das

questões  "Eu  compro  nos  pequenos  comércios  (padarias,  açougues,  livrarias,etc.)  o  mais

freqüente possível", "Eu evito fazer todas as minhas compras em grandes supermercados", "Eu

acho importante comprar dos comerciantes do meu bairro para que eles continuem ali", e "Eu vou

às feiras livres para sustentar os pequenos produtores de frutas e legumes", semelhante ao grupo
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relacionado às compras em pequenos comércios elaborado pelo autor. Este terceiro grupo explica

13,295%  da  variância.  Um quarto  grupo  foi  formado  pelas  questões  "Eu  tento  limitar  meu

consumo  àquilo  que  eu  verdadeiramente  necessito"  e  "De  maneira  geral,  eu  tento  não  ser

consumista", que explica 10,651% da variância, é semelhante ao grupo relacionado à diminuição

do volume de consumo elaborado pelo autor, exceto pela questão da reparação de objetos.  A

confiabilidade dos fatores foi acima de 0,877 para todos os itens do questionário e de 0,830 para

os valores referentes a consumo socialmente responsável.  Em relação aos valores pessoais, o alfa

de cronbach teve valor de 0,912.

Tabela 67: Análise de grupos fatoriais Consumo Socialmente Responsável

Componente Questões Carga 
Fatorial

Correlação
 Item-total

Preocupação
com o social e
o ambiental

Eu tento não comprar nas empresas que exploram os trabalhadores. ,784 ,452

Eu tento não comprar nas empresas que poluem o meio-ambiente. ,701 ,670

Eu tento não comprar produtos fabricados por empresas que

exploram trabalho infantil.

,693 ,573

Eu presto atenção para comprar produtos de empresas ou de

comerciantes que possuem boa reputação.

,638 ,664

Eu compro produtos dos quais uma parte do preço retorna para

causas sociais e ambientais

,619 ,587

Eu compro produtos dos quais uma parte das vendas é reinvestida no

Brasil.

,559 ,688

Preocupação
com a minha
região

Eu compro frutas e legumes produzidos na minha região. ,796 ,678

Quando eu tenho a escolha, eu tento comprar produtos fabricados na

minha região.

,772 ,582

Quando eu tenho a escolha entre um produto brasileiro e um produto

fabricado em outro lugar do mundo (como a China), eu escolho o

produto brasileiro

,660 ,589

Eu compro de preferência carros nacionais. ,629 ,578
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Preocupação
com os
pequenos
comércios

Eu compro nos pequenos comércios (padarias, açougues,

livrarias,etc.) o mais freqüente possível.

,805 ,475

Eu evito fazer todas as minhas compras em grandes supermercados. ,801 ,692

Eu acho importante comprar dos comerciantes do meu bairro para

que eles continuem ali.

,623 ,720

Eu vou às feiras livres para sustentar os pequenos produtores de

frutas e legumes

,594 ,711

Preocupação
com o
consumo

Eu tento limitar meu consumo àquilo que eu verdadeiramente

necessito. 0,83

,601

De maneira geral, eu tento não ser consumista. 0,82 ,744

Reparo Antes de comprar novamente um objeto, faço de tudo para repará-lo. 0,85 ,815

Fonte: Dados da pesquisa

Os mesmos critérios foram aplicados para os valores pessoais, sendo divididos os grupos

conforme a análise fatorial. 

Tabela 68: Análise fatorial Valores pessoais

Componentes

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prazer (uma vida agradável, satisfação pessoal) ,761         

Felicidade (de bem com a vida, contentamento, satisfação,

alegria)

,719         

Harmonia Interior (livre de conflitos interiores) ,689         

Amor maduro (equilíbrio emocional, sentimento

duradouro, respeito, companheirismo)

,686         

Auto-respeito (auto-estima ,593         

Um sentimento de realização (estar satisfeito consigo

mesmo, gostar da vida que leva, contribuição duradoura,

auto-realização)

,542      ,488   

Amizade verdadeira (camaradagem íntima) ,448         

Sabedoria (compreensão adulta da vida) ,427         

Intelectual (inteligente, pensativo)  ,724        

Imaginativo (ousado, criativo)  ,714        

Lógico (consistente, racional)  ,699        
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Independente (fazer por si só, auto-confiante, auto-

suficiente)

 ,644        

Capaz (competente, eficiente)  ,438   ,429     

Limpo (arrumado, asseado, bem apresentável)          

Igualdade (oportunidades iguais, direitos iguais,

fraternidade)

  ,774       

Segurança nacional (proteção contra ataques)   ,688       

Um mundo de paz (livre de guerras e conflitos, vida

harmoniosa com a família, vizinhos e no trabalho)

  ,676       

Um mundo de beleza (beleza da natureza e da arte)   ,580       

Tolerante (disposto a perdoar outros, aceitar as coisas como

são)

   ,776      

Prestativo (trabalhando para o bem-estar dos outros)    ,552      

Alegre (animado,jovial)  ,410  ,512      

Corajoso (pronto a defender seus valores, suas idéias,

vontades)

 ,429  ,436      

Ambicioso (trabalhador incansável, com aspirações)     ,704     

Autocontrolado (contido, com auto-domínio)     ,680     

Uma vida confortável (dinheiro, bens, conforto material,

uma vida próspera)

    ,622     

Educado (cortês, polido)      ,737    

Responsável (de confiança, fidedigno, assume as

obrigações)

     ,649    

Honesto (sincero, verdadeiro)      ,606    

Segurança Familiar (segurança das pessoas da família, das

pessoas queridas)

,428  ,464   ,479    

Uma vida excitante (uma vida ativa, estimulante, desafios a

serem vencidos constantemente, não monótona (não

rotineira))

      ,755   

Liberdade (poder fazer as coisas que você quer e gosta,

independência, livre escolha)

       ,635  

Salvação (ter fé em Deus, uma vida eterna salva,

espiritualidade)

       -,526  

Liberal (mente aberta, aceitar opiniões diferentes da sua,

flexibilidade)

   ,444    ,486  

Obediente (respeitoso, submisso)          

Amoroso (afetuoso, carinhoso)         ,638
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Reconhecimento social (ter respeito pelas pessoas, ser

admirado pelos outros)

        ,452

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 14 iterations.

Fonte: Dados da pesquisa
Os grupos formados pela análise fatorial  exploratória puderam ser divididos em 6: "O

realizado", "O matador", "O pacifista", "O herói", "O cara de Wall Street" e "O pai de família". A

carga fatorial e a correlação item-total de cada uma das variáveis em relação ao grupo pode ser

encontrada na tabela 68. 

Tabela 69: Grupos formados

Grupos Fatores Carga
Fatorial

Correlação

item-total

O realizado Prazer (uma vida agradável, satisfação pessoal) 0,76 ,715

Felicidade (de bem com a vida, contentamento, satisfação, alegria) 0,72 ,631

Harmonia Interior (livre de conflitos interiores) 0,69 ,657

Amor maduro (equilíbrio emocional, sentimento duradouro,

respeito, companheirismo)

0,69 ,656

Auto-respeito (auto-estima 0,59 ,602

Um sentimento de realização (estar satisfeito consigo mesmo,

gostar da vida que leva, contribuição duradoura, auto-realização)

0,54 ,631

Sabedoria (compreensão adulta da vida) 0,45 ,561

Amizade verdadeira (camaradagem íntima) 0,43 ,563

O matador Intelectual (inteligente, pensativo) 0,72 ,674

Lógico (consistente, racional) 0,71 ,667

Independente (fazer por si só, auto-confiante, auto-suficiente) 0,7 ,587

Imaginativo (ousado, criativo) 0,64 ,641

Capaz (competente, eficiente) 0,44 ,573
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O pacifista Segurança nacional (proteção contra ataques) 0,77 ,679

Um mundo de beleza (beleza da natureza e da arte) 0,69 ,549

Um mundo de paz (livre de guerras e conflitos, vida harmoniosa

com a família, vizinhos e no trabalho)

0,68 ,614

Igualdade (oportunidades iguais, direitos iguais, fraternidade) 0,58 ,706

O herói Tolerante (disposto a perdoar outros, aceitar as coisas como são) 0,78 ,703

Prestativo (trabalhando para o bem-estar dos outros) 0,55 ,646

Alegre (animado,jovial) 0,51 ,585

Corajoso (pronto a defender seus valores, suas idéias, vontades) 0,44

0,44

O cara de Wall
Street

Ambicioso (trabalhador incansável, com aspirações) 0,7 ,688

Autocontrolado (contido, com auto-domínio) 0,68 ,626

Uma vida confortável (dinheiro, bens, conforto material, uma vida

próspera)

0,62 ,651

O pai de
família

Educado (cortês, polido) 0,74 ,668

Responsável (de confiança, fidedigno, assume as obrigações) 0,65 ,686

Honesto (sincero, verdadeiro) 0,61 ,571

Segurança Familiar (segurança das pessoas da família, das pessoas

queridas)

0,48 ,715

Fonte: Dados da pesquisa

Os  valores  "Liberal",  "Liberdade",  "Limpo",  "Reconhecimento  social",  "Salvação",

"Amoroso", "Uma vida excitante" não formaram um grupo adequado para divisão. 

Os  grupos  encontrados  diferem  da  teoria,  com  poucas  semelhanças  entre  os  grupos

encontrados  e  os  grupos  teóricos.  A  análise  da  influência  desses  grupos  com  os  grupos

encontrados no Consumo socialmente responsável pode ser encontrada na tabela 69:

Tabela 70: Análise cross-tabs grupos analise fatorial

Cross Tabs Preocupação com o
social e o ambiental

Preocupação com a
minha região

Preocupação com os
pequenos comércios

Preocupação com o
consumo
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O realizado 0,210

O pacifista 0,024

O herói 0,164

O cara de Wall Street 0,026

O pai de família 0,010

O realizado 0,138

Sem correlação Sem correlação

0,138

0,195

0,060

0,407

0,210

0,746

Fonte: Dados da pesquisa

Os grupos analisados afetam  a dimensão preocupação com o social  e o ambiental,  de

consumo socialmente responsável da seguinte maneira:  há correlação entre “o pacifista” e ela

(índice de pearson 0,152), há correlação entre “o cara de Wall Street” e ela (I.p. -0,151), e entre

“o pai de família” e ela (I.p.0,173). 

6.6 ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO SEXO NAS RESPOSTAS

Para verificar se houve influência da variável sexo nas outras respostas, foi efetuado o

teste One-Way Anova, cujo resultado encontra-se na tabela 71.  A avaliação da influência da

escolaridade e da idade não foram trabalhadas neste estudo devido à disparidade de respostas,

conforme análise univariada explanada na descrição da amostra. 

Tabela 71: Análise influência do sexo nas respostas

Questão Sig

Ambicioso (trabalhador incansável, com aspirações) ,000

Um mundo de paz (livre de guerras e conflitos, vida harmoniosa com a família, vizinhos e no trabalho) ,000

Eu compro produtos dos quais uma parte do preço retorna para causas sociais e ambientais ,000

Segurança nacional (proteção contra ataques) ,001

Segurança Familiar (segurança das pessoas da família, das pessoas queridas) ,001

Quando eu tenho a escolha entre um produto brasileiro e um produto fabricado em outro lugar do mundo

(como a China), eu escolho o produto brasileiro
,001

Amor maduro (equilíbrio emocional, sentimento duradouro, respeito, companheirismo) ,002

Eu acho importante comprar dos comerciantes do meu bairro para que eles continuem ali. ,002

Eu vou às feiras livres para sustentar os pequenos produtores de frutas e legumes ,003

Harmonia Interior (livre de conflitos interiores) ,004

Lógico (consistente, racional) ,008

Limpo (arrumado, asseado, bem apresentável) ,011



77

Um sentimento de realização (estar satisfeito consigo mesmo, gostar da vida que leva, contribuição

duradoura, auto-realização)

,015

Uma vida excitante (uma vida ativa, estimulante, desafios a serem vencidos constantemente, não monótona

(não rotineira))
,027

Salvação (ter fé em Deus, uma vida eterna salva, espiritualidade) ,029

Eu compro frutas e legumes produzidos na minha região. ,035

Autocontrolado (contido, com auto-domínio) ,042

Igualdade (oportunidades iguais, direitos iguais, fraternidade) ,045

Felicidade (de bem com a vida, contentamento, satisfação, alegria) ,047

Eu compro de preferência carros nacionais. ,057

Auto-respeito (auto-estima) ,061

Um mundo de beleza (beleza da natureza e da arte) ,061

Prazer (uma vida agradável, satisfação pessoal) ,078

Eu tento não comprar nas empresas que exploram os trabalhadores. ,084

Imaginativo (ousado, criativo) ,098

Quando eu tenho a escolha, eu tento comprar produtos fabricados na minha região. ,099

Capaz (competente, eficiente) ,116

Eu compro produtos dos quais uma parte das vendas é reinvestida no Brasil. ,158

De maneira geral, eu tento não ser consumista. ,169

Independente (fazer por si só, auto-confiante, auto-suficiente) ,170

Liberal (mente aberta, aceitar opiniões diferentes da sua, flexibilidade) ,185

Eu tento limitar meu consumo àquilo que eu verdadeiramente necessito. ,289

Eu presto atenção para comprar produtos de empresas ou de comerciantes que possuem boa reputação. ,345

Responsável (de confiança, fidedigno, assume as obrigações) ,347

Prestativo (trabalhando para o bem-estar dos outros) ,470

Eu tento não comprar produtos fabricados por empresas que exploram trabalho infantil. ,485

Corajoso (pronto a defender seus valores, suas idéias, vontades) ,590

Reconhecimento social (ter respeito pelas pessoas, ser admirado pelos outros) ,754

Eu compro nos pequenos comércios (padarias, açougues, livrarias,etc.) o mais freqüente possível. ,768

Eu tento não comprar nas empresas que poluem o meio-ambiente. ,849

Antes de comprar novamente um objeto, faço de tudo para repará-lo. ,864

Amizade verdadeira (camaradagem íntima) ,867

Tolerante (disposto a perdoar outros, aceitar as coisas como são) ,899

Intelectual (inteligente, pensativo) ,904

Sabedoria (compreensão adulta da vida) ,907

Eu evito fazer todas as minhas compras em grandes supermercados. ,921
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Uma vida confortável (dinheiro, bens, conforto material, uma vida próspera) ,927

Honesto (sincero, verdadeiro) ,933

Alegre (animado,jovial) ,945

Obediente (respeitoso, submisso) ,949

Educado (cortês, polido) ,954

Amoroso (afetuoso, carinhoso) ,957

Liberdade (poder fazer as coisas que você quer e gosta, independência, livre escolha) ,980

Fonte: Dados da pesquisa

6.7 ANÁLISE DE VALORES PESSOAIS DOS CONSUMIDORES SOCIALMENTE
RESPONSÁVEIS

Buscando  analisar  quais  valores  pessoais  se  sobressaem  naqueles  consumidores

considerados  socialmente  responsáveis,  utilizou-se  o  software  SPSS para  obter  quais  valores

pessoais  teriam  maior  média  para  aqueles  entrevistados  que  tiveram  a  variável  “Consumo

Socialmente  Responsável”,  formada  pela  média  de  todas  as  questões  relativas  a  consumo

socialmente responsável, com valor acima de 3,00, que, segundo o questionário, era o valor para

aqueles  que  considerariam  importante  o  assunto  abordado  pela  questão.  Filtrou-se  os  casos

referentes à essa condição, chegando a 123 respostas. Dessas 123 respostas, foi verificada qual

valor médio dentre os valores pessoais se sobressaia. 

Tabela 72: Análise valores pessoais para consumidores socialmente responsáveis

Valor
Média

Desvio

padrão

Segurança Familiar (segurança das pessoas da família, das pessoas queridas) 4,71 ,600

Felicidade (de bem com a vida, contentamento, satisfação, alegria) 4,69 ,495

Um sentimento de realização (estar satisfeito consigo mesmo, gostar da vida que leva,

contribuição duradoura, auto-realização)

4,65 ,630

Prazer (uma vida agradável, satisfação pessoal) 4,54 ,584

Honesto (sincero, verdadeiro) 4,53 ,658

Responsável (de confiança, fidedigno, assume as obrigações) 4,44 ,690

Liberdade (poder fazer as coisas que você quer e gosta, independência, livre escolha) 4,42 ,700
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Valor
Média

Desvio

padrão

Um mundo de paz (livre de guerras e conflitos, vida harmoniosa com a família, vizinhos e no

trabalho)

4,39 ,767

Harmonia Interior (livre de conflitos interiores) 4,36 ,803

Amizade verdadeira (camaradagem íntima) 4,35 ,791

Auto-respeito (auto-estima 4,24 ,740

Sabedoria (compreensão adulta da vida) 4,23 ,794

Amor maduro (equilíbrio emocional, sentimento duradouro, respeito, companheirismo) 4,18 ,940

Igualdade (oportunidades iguais, direitos iguais, fraternidade) 4,16 ,851

Educado (cortês, polido) 4,09 ,802

Capaz (competente, eficiente) 4,08 ,755

Alegre (animado,jovial) 3,96 ,820

Uma vida confortável (dinheiro, bens, conforto material, uma vida próspera) 3,92 ,831

Uma vida excitante (uma vida ativa, estimulante, desafios a serem vencidos constantemente, não

monótona (não rotineira))

3,91 ,941

Liberal (mente aberta, aceitar opiniões diferentes da sua, flexibilidade) 3,91 ,824

Corajoso (pronto a defender seus valores, suas idéias, vontades) 3,86 ,796

Tolerante (disposto a perdoar outros, aceitar as coisas como são) 3,84 ,767

Limpo (arrumado, asseado, bem apresentável) 3,80 ,923

Independente (fazer por si só, auto-confiante, auto-suficiente) 3,79 ,856

Prestativo (trabalhando para o bem-estar dos outros) 3,77 ,794

Segurança nacional (proteção contra ataques) 3,77 1,022

Intelectual (inteligente, pensativo) 3,71 ,813

Imaginativo (ousado, criativo) 3,70 ,808

Autocontrolado (contido, com auto-domínio) 3,69 ,939

Um mundo de beleza (beleza da natureza e da arte) 3,64 ,987

Amoroso (afetuoso, carinhoso) 3,64 ,907

Lógico (consistente, racional) 3,59 ,818

Reconhecimento social (ter respeito pelas pessoas, ser admirado pelos outros) 3,50 ,945

Ambicioso (trabalhador incansável, com aspirações) 3,33 ,992

Salvação (ter fé em Deus, uma vida eterna salva, espiritualidade) 2,88 1,359

Obediente (respeitoso, submisso) 2,86 ,975

Fonte: Dados da pesquisa
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O consumo socialmente responsável é uma preocupação nos dias de hoje e entender como

os valores pessoais podem influenciar neste tipo de consumo é um achado que pode fornecer

bases para ajudar numa mudança de pensamento sobre o assunto. 

Este trabalho teve como objetivo principal identificar  como os valores pessoais impactam

na  adoção  do  comportamento  do  consumo  socialmente  responsável,  utilizando  a  Escala  de

Valores de Rokeach (1973) como referencial para os valores pessoais do entrevistado, e a Escala

de  François  Lecompte  e  Valette-Florence  (2004)  como  critério  de  consumo  socialmente

responsável.  Além disso, outros objetivos deste trabalho foram analisar quais valores pessoais

são  manifestados  nos  consumidores  considerados  socialmente  responsáveis  e  verificar  a

existência de relação dos valores pessoais com os fatores sócio-econômicos e demográficos.

Buscando o objetivo principal deste trabalho, correlacionou-se as variáveis referentes a

consumo  socialmente  responsável  e  valores  pessoais.  Utilizando-se  do  arcabouço  teórico

fornecido  por  Valette-Florence  (2004),  Rokeach  (1973)  e  Schwartz  (1992),  foram  obtidas

dimensões destas duas variáveis. Este trabalho concluiu que,  dentre as dimensões estudadas, o

consumo socialmente responsável é afetado pelas dimensões realização, poder e universalismo,

sendo que as duas primeiras tem uma correlação negativa e a terceira uma correlação positiva.Isto

significa  que  aquelas  pessoas  que   buscam em sua  vida  reconhecimento  social  e  uma  vida

próspera (dimensão poder), ou aquele ambicioso, que busca ser competente e eficaz para cumprir

a sua tarefa, não se correlacionam positivamente em relação à dimensão de consumo socialmente

responsável. Buscando corroborar essa análise, utilizou-se as dimensões de Schwartz (1992) e,

somente a  dimensão Auto-promoção,  formada pelas  dimensões  de poder  e  realização,  afetou

negativamente a dimensão de consumo socialmente responsável. Outros achados importantes se

referem  à  busca  da  redução  do  volume  de  consumo  pelos  universalistas,  aqueles  que  se

preocupam com um mundo de paz, que tem a mente aberta, que buscam a igualdade. 

Utilizando-se os dados da pesquisa foi possível efetuar uma análise fatorial exploratória

para agrupar variáveis semelhantes. A análise desses agrupamentos nas duas dimensões, revelou

que há uma correlação  entre  os agrupamentos  referentes  a  valores  pessoais e  o agrupamento

referente  à  preocupação  com o  social  e  o  ambiental  (APSA),  ou  seja,  aqueles  que  buscam



81

comprar de empresas com boa reputação e que se preocupam se seu dinheiro será revertido para

boas causas. Dentre os resultados significantes, há correlação positiva entre “o pacifista”, aquele

que busca a paz e a segurança nacional  e o agrupamento referente à preocupação com o social e

ambiental. Também há correlação positiva entre “O pai de família”, aquele que se preocupa com

a segurança familiar, que é responsável, e o agrupamento APSA. E, finalmente, “ o cara de Wall

Street”, aquele que se preocupa com uma vida confortável e é ambicioso, tem correlação negativa

com o agrupamento APSA. Isto evidencia semelhanças com os achados anteriores: quando há

influência de valores como ambição, poder, conforto, voltados para o crescimento pessoal sem

preocupação com o entorno, há uma tendência em ignorar o consumo socialmente responsável ou

parte  dele.  Já  aqueles  que  buscam  segurança,  paz,  ou  que  são  responsáveis,  tendem  a  se

preocupar mais com questões relativas a importância do seu consumo. Além disso, aqueles que

possuem a  mente  aberta,  querem a  igualdade,  também se  preocupam com o seu  consumo e

tentam reduzi-lo, ao contrário dos que buscam poder. 

Outros objetivos deste trabalho foram alcançados nas análises. Quando se selecionam os

casos com média superior a 3 em relação à variável consumo socialmente responsável, indicando

que o respondente acredita importante a questão,  os valores  pessoais que se sobressaem são:

Segurança Familiar, Felicidade, Um sentimento de realização, Prazer, Honesto, Responsável e

Liberdade.  Finalmente,  verificou-se  também que a  variável  sexo influencia  em determinados

valores  pessoais,  tais  como:  ambicioso,  um  mundo  de  paz,  segurança  nacional,  segurança

familiar, amor maduro e harmonia interior.
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7.1. LIMITAÇÕES DA PESQUISA E SUGESTÕES PARA FUTUROS ESTUDOS

Para Carvalho (2001), há uma variação de sistema de valores que pode haver dentro de

culturas diferentes e também podem existir diferenças regionais, sociais, religiosas, e outras que

podem afetar um estudo relacionado a valores pessoais.  Uma possível limitação deste estudo seja

o uso de somente uma escala para considerar o Consumo Socialmente Responsável, tendo sido

esta  escala  criada  na  França  e  adaptada  para  o  contexto brasileiro,  ou seja,  utilizando-se do

contexto  sócio-cultural  daquele  país.  Sugestões  para  futuros  estudos  incluem  a  análise  da

influência  dos  valores  pessoais  no  consumo  socialmente  responsável,  utilizando  uma  escala

criada a partir do contexto brasileiro.



83

REFERÊNCIAS
ARNOULD,E. ; PRICE, L ; ZINKHAN, G.M. Consumers. Chicago: Irwin/ Mcgraw-hill, 2002.
896p. 

ASTOUS, Alain d´ ; LEGENDRE, Amélie.  Une etude exploratoire de quelques antecedents
de la consommation socialement responsable. Revue Française du Marketing – juillet 2009 – n
223- 3/ 5.

BARROS,Carla Fernanda. Marketing e etnografia: um levantamento em Journal dos anos 80
e 90. Anais do 26 ENANPAD, 2004. 

BARROS, Celia Guimaraes. Psicologia do desenvolvimento. São Paulo: Nobel, 1977.

BEDANTE,  Gabriel  Navarro.  A  influência  da  consciência  ambiental  e  das  atitudes  em
relação  ao  consumo  sustentável  na  intenção  de  compra  de  produtos  ecologicamente
embalados. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós Graduação em Administração UFRGS,
2004.

BECKER,  Boris  W.  Values in  advertising  research:  a  methodological  caveat.  Journal  of
advertising research, p. 57-60, July-August, 1998.

BELTRAN, Lizbeth Salgado. LOBERA, María E.S. MORALES, Luis F.B. . Consumo orgánico
e conciencia ambiental de los consumidores. Problemas del desarrollo, vol. 40 núm 157 abril –
junho 2009.

BILSKY,  W. & KOCH,  M. (1996).  On the  Content  and Structure  of  Values:  Universals  or
Methodological Artefacts? Fifth International Conference on Logic and Methodology. Cologne,
Germany.

BLACKWELL,  Roger  D.,  ENGEL,  James F.  Comportamento  do consumidor.  São Paulo:
Thomson, c2005. xxiii, 606 p. : il 

BRANDALISE, Loreni Teresinha. A percepção do consumidor na análise do ciclo de vida do
produto : um modelo de apoio à gestão empresarial. Cascavel : EDUNIOESTE, c2008.  



84

CARVALHO, Luiz Fernando Fiatte.  Os valores pessoais na decisão pela escola dos filhos.
Dissertação de Mestrado – Programa de Pós Graduação em Administração UFRGS, 2001.

ENGEL, James F.BLACKWELL, Roger D. MINIARD, P. W. Comportamento do consumidor.
8. ed.  Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 2000. 641 p. : il.

FISK, George. Criteria for a theory of responsible consumption. Journal of Marketing, v. 37,
1973.  

FRANÇOIS LECOMPTE, Agnès.VALETTE-FLORENCE, Pierre.  Proposition d´une échelle
de mesure de la consommation socialement responsable. Actes du Xxe congrés AFM – 6 & 7
mai, 2004, St. Malo. 

FRANÇOIS  LECOMPTE,  Agnès.VALETTE-FLORENCE,  Pierre.  Mieux  connaître  le
consommateur socialement responsable. Décisions Marketing nº41 Janvier – Mars 2006 – 67. 
GRUNERT, S. C.; JUHL, H. J. Values, environmental attitudes, and buying of organic foods.
Journal of Economic Psychology, Amsterdam, v. 16, n. 1, p. 39- 62, Mar. 1995.

GUTMAN, Jonathan. A means end chain model based on consumer categorization processes.
Journal of Marketing, v. 46, n.2 , p. 60-72. Spring, 1982

HAIR, J., Anderson, R.m, Tatham R., e Black, W. Multivariate data analysis. New Jersey:
Prentice Hall, 1998.

HOFSTEDE, G. Cultures and organizations : software of the mind. New york: McGraw-Hill,
1991. 

INSTITUTO AKATU, 2003 –  as novas relações de consumo: Consumidores conscientes, o
que pensam, como agem.

INSTITUTO AKATU, 2010. Recuperado de:
http://www.akatu.org.br/quem_somos/missao

KAHLE,  L.  Social  values  and social  changes:  adaptation to  life  in  America.  New York:
Praeger, 1983. 



85

LIMEIRA, Tania M. Vidigal. Comportamento do consumidor. São Paulo: Saraiva, 2008.
MARKETING  SCIENCE  INSTITUTE,  2010.  Research  Priorities.  Recuperado  de  :
http://www.msi.org/research/index.cfm?id=271

MALHOTRA,  N.  Pesquisa  de  marketing:  uma  orientação  aplicada.  3.de  Porto  Alegre:
Bookman, 2001.

MARMITT, Cristina.  Semelhanças e diferenças de valores pessoais entre consumidores de
eletrodomésticos  nos  municípios  de  Lajeado  e  Estrela  -RS.  Dissertação  de  Mestrado  –
Programa de Pós Graduação em Administração UFRGS, 2001.

MOHR, L. A. WEBB, D.J e HARRIS, K.E.  Do consumers expect compagnies to be socially
responsible? The impact of corporate social responsibility on buying behavior , The journal
of consumer affairs, 35, 1, 45-72.

MUNSON, J.M.; McINTYRE, S. H. Developing practical procedures for the measurement of
personal values in cross-cultural marketing. Journal of Marketing Research, Chicago, v., 16,
n.1, p.48-52, February, 1979.

NASCIMENTO, Luis Felipe Machado do.  Gestão socioambiental estratégica. Porto Alegre :
Bookman, 2008.  

ONU, Brundtland Comission, na publicação "Our Common Future", Oxford University Press,
1987 p.43

OTTMAN, J., A. Marketing Verde. São Paulo: Ed Makron Books, 1994.

ROBERTS, James A.  Sex differences in socially responsible consumer´s behavior. Psychol
Rep 1993; 73: 139-48. 

ROKEACH, M. The nature of human values. New York: The fee press, 1973, 438 p.

ROKEACH, Milton. Crenças, atitudes e valores. Tradução de Angela Maria Magnan Barbosa;
revisão técnica de Helmut Ricardo Kruger. Rio de Janeiro. Ed. Interciência, 1981



86

. 
SCHIFFMAN, L.G; KANUK, L.L.  Comportamento do consumidor. Rio de janeiro: livros
técnicos e científicos. Editora S.A, 2000. 

SCHWARTZ,  S.  H.;  BILSKY,  W.  Toward  a  universial  psychology  structure  of  human
values. In: Journal of personality and social Psychology. Vol. 53, No. 3, p. 550-561, 1987.

SCHWARTZ, S. H. Universal in the context and structure of values: theorethical advances
and  empirical  tests  in  20  countries.  In:  M.  Zana  (Org)  Advances  in  experimental  social
psychology. V.25, p. 1-65. Orlando: Academic Press. 1992.

SHETH,  Jagdish  N.  Comportamento  do  cliente:  indo  além  do  comportamento  do
consumidor /  Jagdish  N.  Sheth,  Banwari  Mittal,  Bruce  I.  Newman;  tradução  Lenita  M.  R.
Esteves: revisão técnica Rubens da Costa Santos - São Paulo: Atlas, 2001.

TAMAYO, Alvaro. PORTO, Juliana Barreiros. Validação do questionário de perfis de valores
(QPV) no Brasil. Psic.: teor. E pesq. Vol. 25 no.3 Brasilia July/Sept. 2009.

WEBB,  Deborah  J.;  MOHR,  Lois  A.;HARRIS,  Katherine  E.  A re-examination  of  socially
responsible consumption and its measurement. Journal of Business Research 61 (2008), pg
91-98. 

WEBSTER Jr, Frederick E. D. Determining the carachteristics of the socially conscious
consumer. Journal of Consumer Research, 1975; 2: 188-96 [December]

VIEIRA, Diego Mota. O consumo socialmente irresponsável. Artigo apresentado no Encontro
de Marketing da ANPAD. Maio de 2010 – Florianópolis – SC.  

VINSON, Donald E; SCOTT, Jerome E.; LAMONT, Lawrence M. The role of personal values
in marketing and consumer behavior. Journal of Marketing, v.41, n2, p 44-50, Apr 1977.

 ZIKMUND, William G. Principios da pesquisa de marketing. Thomson Learning, 2006. 



87

8. ANEXOS

8.1 QUESTIONÁRIO

Figure 2: Página 1 do instrumento de coleta



88

Figure 3: Página 2 do instrumento de coleta
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Figure 4: Página 3 do instrumento de coleta
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8.2 TESTE DE NORMALIDADE AMOSTRA
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Tabela 73: Testes de normalidade

Questões Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Eu presto atenção para comprar produtos de empresas ou de

comerciantes que possuem boa reputação.

,297 200 ,000 ,850 200 ,000

Eu tento não comprar nas empresas que exploram os trabalhadores. ,245 200 ,000 ,881 200 ,000

Eu tento não comprar nas empresas que poluem o meio-ambiente. ,274 200 ,000 ,859 200 ,000

Eu compro produtos dos quais uma parte do preço retorna para

causas sociais e ambientais

,195 200 ,000 ,903 200 ,000

Eu compro produtos dos quais uma parte das vendas é reinvestida

no Brasil.

,237 200 ,000 ,901 200 ,000

Eu evito fazer todas as minhas compras em grandes supermercados. ,246 200 ,000 ,810 200 ,000

Eu compro nos pequenos comércios (padarias, açougues,

livrarias,etc.) o mais freqüente possível.

,198 200 ,000 ,904 200 ,000

Eu acho importante comprar dos comerciantes do meu bairro para

que eles continuem ali.

,192 200 ,000 ,896 200 ,000

Eu vou às feiras livres para sustentar os pequenos produtores de

frutas e legumes

,211 200 ,000 ,859 200 ,000

Quando eu tenho a escolha entre um produto brasileiro e um

produto fabricado em outro lugar do mundo (como a China), eu

escolho o produto brasileiro

,184 200 ,000 ,910 200 ,000

Eu compro de preferência carros nacionais. ,246 200 ,000 ,884 200 ,000

Eu compro frutas e legumes produzidos na minha região. ,267 200 ,000 ,882 200 ,000

Quando eu tenho a escolha, eu tento comprar produtos fabricados

na minha região.

,222 200 ,000 ,875 200 ,000

De maneira geral, eu tento não ser consumista. ,225 200 ,000 ,892 200 ,000

Eu tento não comprar produtos fabricados por empresas que

exploram trabalho infantil.

,259 200 ,000 ,828 200 ,000

Eu tento limitar meu consumo àquilo que eu verdadeiramente

necessito.

,260 200 ,000 ,881 200 ,000

Antes de comprar novamente um objeto, faço de tudo para repará-

lo.

,190 200 ,000 ,903 200 ,000

Uma vida confortável (dinheiro, bens, conforto material, uma vida

próspera)

,240 200 ,000 ,842 200 ,000

Uma vida excitante (uma vida ativa, estimulante, desafios a serem

vencidos constantemente, não monótona (não rotineira))

,224 200 ,000 ,837 200 ,000
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Um sentimento de realização (estar satisfeito consigo mesmo,

gostar da vida que leva, contribuição duradoura, auto-realização)

,395 200 ,000 ,663 200 ,000

Um mundo de paz (livre de guerras e conflitos, vida harmoniosa

com a família, vizinhos e no trabalho)

,278 200 ,000 ,798 200 ,000

Um mundo de beleza (beleza da natureza e da arte) ,217 200 ,000 ,894 200 ,000

Igualdade (oportunidades iguais, direitos iguais, fraternidade) ,203 200 ,000 ,860 200 ,000

Segurança Familiar (segurança das pessoas da família, das pessoas

queridas)

,404 200 ,000 ,628 200 ,000

Liberdade (poder fazer as coisas que você quer e gosta,

independência, livre escolha)

,343 200 ,000 ,732 200 ,000

Felicidade (de bem com a vida, contentamento, satisfação, alegria) ,419 200 ,000 ,636 200 ,000

Prazer (uma vida agradável, satisfação pessoal) ,340 200 ,000 ,707 200 ,000

Harmonia Interior (livre de conflitos interiores) ,253 200 ,000 ,786 200 ,000

Amor maduro (equilíbrio emocional, sentimento duradouro,

respeito, companheirismo)

,237 200 ,000 ,812 200 ,000

Segurança nacional (proteção contra ataques) ,205 200 ,000 ,886 200 ,000

Salvação (ter fé em Deus, uma vida eterna salva, espiritualidade) ,174 200 ,000 ,888 200 ,000

Auto-respeito (auto-estima ,260 200 ,000 ,806 200 ,000

Reconhecimento social (ter respeito pelas pessoas, ser admirado

pelos outros)

,203 200 ,000 ,885 200 ,000

Amizade verdadeira (camaradagem íntima) ,302 200 ,000 ,769 200 ,000

Sabedoria (compreensão adulta da vida) ,249 200 ,000 ,809 200 ,000

Ambicioso (trabalhador incansável, com aspirações) ,201 200 ,000 ,895 200 ,000

Liberal (mente aberta, aceitar opiniões diferentes da sua,

flexibilidade)

,222 200 ,000 ,857 200 ,000

Capaz (competente, eficiente) ,262 200 ,000 ,798 200 ,000

Alegre (animado,jovial) ,225 200 ,000 ,856 200 ,000

Limpo (arrumado, asseado, bem apresentável) ,229 200 ,000 ,870 200 ,000

Corajoso (pronto a defender seus valores, suas idéias, vontades) ,220 200 ,000 ,854 200 ,000

Tolerante (disposto a perdoar outros, aceitar as coisas como são) ,265 200 ,000 ,861 200 ,000

Prestativo (trabalhando para o bem-estar dos outros) ,223 200 ,000 ,859 200 ,000

Honesto (sincero, verdadeiro) ,363 200 ,000 ,715 200 ,000

Imaginativo (ousado, criativo) ,233 200 ,000 ,875 200 ,000

Independente (fazer por si só, auto-confiante, auto-suficiente) ,238 200 ,000 ,867 200 ,000

Intelectual (inteligente, pensativo) ,239 200 ,000 ,860 200 ,000

Lógico (consistente, racional) ,268 200 ,000 ,865 200 ,000

Amoroso (afetuoso, carinhoso) ,243 200 ,000 ,878 200 ,000

Obediente (respeitoso, submisso) ,194 200 ,000 ,912 200 ,000
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Educado (cortês, polido) ,219 200 ,000 ,824 200 ,000

Responsável (de confiança, fidedigno, assume as obrigações) ,317 200 ,000 ,737 200 ,000

Autocontrolado (contido, com auto-domínio) ,206 200 ,000 ,871 200 ,000

Qual o seu sexo? ,382 200 ,000 ,627 200 ,000

Qual é a sua faixa etária? ,462 200 ,000 ,526 200 ,000

Qual é o seu nível de formação escolar? ,484 200 ,000 ,493 200 ,000

Fonte: Dados da pesquisa.
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8.3. CRONOGRAMA

Segundo Gil (2009), para fazer uma pesquisa convém definir um cronograma que indique
com clareza o tempo de execução previsto para as diversas fases, bem como os omentos em que
estas se interpõem. Com esse objetivo, foi elaborado o cronograma demonstrado na Figura 1.  

Etapas da Pesquisa
mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

1. 
Definir problema da
pesquisa           

2. Especificar objetivos           
3. Revisão Teórica           

4.
Levantamento de da-
dos secundários           

5. Metodologia           

6.
Elaboração do ques-
tionário           

7.
Coleta dados
primários           

8. Análise dos dados           

9.
Consolidação dos da-
dos           

10.
Elaboração do Re-
latório           

11.
Apresentação do tra-
balho           

12. Banca Examinadora           

 


