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INSTITUTO

akatu
Pelo consumo consciente

A pesquisa "Os Jovens e o Consumo Sustentável" é uma iniciativa conjunta do Instituto Akatu

pelo Consumo Consciente e da Indicator Pesquisa de Mercado, em parceria com o Programa das

Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnurna). e a Organização das Nações Unidas para

Educação, Ciência e. Cultura (Unesco). Ela oferece um esboço dó que pensa e corno age o jovem

brasileiro na hora de consumir, tomando por base entrevistas realizadas em novembro de 2001,
,

em nove regiões metropolitanas, além de Goiânia e do Distrito Federal.

Trata-se da primeira etapa de um projeto que será desenvolvido ao longo de três anos, e que

pretende rnapear o amadurecimento do consumidor do país, tendo em, vista os conceitos

trabalhados pelo Instituto Akatu. Este projeto inclui uma prirneira'pesquisa quantitativa, cujos

primeiros resultados divulçamcs hoje; sua extensão para outras faixas etárias; um estudo

qualitativo, que será iniciado em breve: e uma segunda pesquisa quantitativà, que deverá

ser repetida por três anos, para comparaçãodas informações obtidas.

Da pesquisa quantitativa, que inclui entrevistas com 1.350 indivíduos, foram destacadas as

respostas dadas por entrevistados na faixa entre 18 e 25 anos. Tais resultados foram cruzados

com os números obtidos pela pesquisa "Is the Future Yours?", desenvolvida con'juntamente pelo

Pnuma e a Unesco. Divulgada em 2000, ela traça um amplo painel sobre a consciência dos jovens
, '

consumidores de 24 países - em que o Brasil não foi contemplado.

O prosseguimento deste projeto 'oferecerá ao Instituto Akatu e à sociedade um quadro das
'.. J

principais motivações e preocupações dos cidadãos brasileiros enquanto consumidores. Este

. conhecimento, por sua vez, poderá nortear o trabalhoda entidade e subsidiar a elaboração de

políticas públicas, programas de educação para o consumo e iniciativas de mobilização social

para a transformação.

Helio Mattar

Presidente
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IN:J/C' ~TOR
PESQUISA DE MERCADO

Desenvolvemos estudos voltados para o conhecimento das opiniões e necessidades da comunidade

em relação às i-;:;stituições e empresas, Avaliar suas percepções, crenças, opiniões, atitudes e

comportamentos com relação às questões sociais, políticas, econômicas e éticas está no centro

de nossa atividade na Divisão de Opinião Pública:

Procuramos de forma consistente e integrada trabalhar com duas dimensões - cidadão e

consumidor -, garantindo assim uma compreensão mais ampla e profunda dos acontecimentos,

Aplicar nossos conhecimentos e habilidades em benefício da comunidade em que atuamos é um

dos principais tópicos definidos como uma das missões da Indicator. Nesse sentido, e;tar presente

em ações como essa do Akatu se alinha perfeitamente com nossa intenção de contribuir para

uma sociedade melhor.

Eduardo Schubert

Presidente

./
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"Sustainable
Consumption

Os jovens são parceiros importantes para o' UNEP e a UNESCO, pois são os tomadores de decisões de amanhã.

É somente com criatividade e esforços concentrados de todos nós - jovens e velhos - que conseguiremos atingir as metas

de desenvolvimento sustentável. Estamos felizes de ver que o Instituto Akatu para o Consumo Consciente no Brasil

compartilha desse sentimento e abriu um diálogo com jovens consumidores sobre seus estilos de vida e consumo.

"O Futuro é Nosso?" é o nome' de uma pesquisa que o UNEP e a UNESCO realizaram com a Consumers International

e o Conselho Consultivo da Juventude do UN EP (YACl em 2000. Queríamos saber mais sobre as expectativas dos jovens

, ,

em relação a seu futuro, sua conscientização e preocupação a respeito de questões ambientais e sociais, e o que pensam que

os consumidores poderiam fazer para assegurar o futuro de nosso planeta. A pesquisa do UNE P/U NESCO foi apresentada

no Brasil durante o workshop do UNE P sobre Consumo Sustentável para a América Latina e Caribe (São Paulo, Brasil,

12-13 de novembro <te200ll. Após a apresentação, o Akatu tomou a iniciativa de adaptar o material do UNE P/U NESCO

ao contexto brasileiro e realizar a pesquisa "Os Jovens e o Consumo Sustentável - Construindo o Próprio Futuro?" em

"colaboração conosco. Os resultados da ..pesquisa do Akatu estão apresentados nesta publicação. Uma comparação

, interessante foi feita com os resultados da pesquisa original do UN E P/U NESCO, que incluiu 24 países no mundo. Uma das

descobertas foi que os jovens no Brasil expressam necessidades bastante semelhantes de informação sobre seus estilos de

vida e consumo que jovens de outras partes do mundo. Aparentemente, um classe de consumidores globais está emergindo,

compartilhando não .apenas os mesmos padrões de consumo, mas também os mesmos ideais por um mundo melhor.

É animador pensar que em todos os lugares os consumidores estão cada vez mais dispostos a fazer escolhas mais

sustentáveis ~ pedindo para serem incluídos no "mundo por trás do produto". O Brasil, um país-chave no delineamento

da ordem de sustentabilidade do mundo, pode orgulhar-se do nível de conscientização e compromisso com mudança

de seus jovens. É um sinal de esperança sobre o qual os governos e a indústria podem se basear. O UN E P e a UN ESCO

irão continuar inspirando, capacitando e facilitando esse processo, junto com parceiros .como o Akatu, Consumers

International e o YAC do UNEP.

Bas de Leeuw

Coordenador de Consumo Sustentável Pnuma

Julia Heiss

Especialista de Programa Dep'artamento de Ciência e Educação Tecnológica - Unesco
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FUNDACÃO VQLKSWAGEN
#

A Fundação Volkswagen é uma entidade sem fins lucrativos, idealizada em 1979 pelaholding alemã,

com o objetivo de expressar a responsabilidade social e o compromisso da Volkswaçen com seus

funcionários e com as comunidades que estão ao seu entorno.

Esse compromisso se materializa por meio de ações sociais e de educação, como o apoio às-atividades

da Escola Volkswagen, a realização dos projetos Educação para o Trabalho, Orientação Profissiori~1

para Filhos de Empregados e Jovens Carentes, a pioneira Campanha \\ Revisão Solidária Volkswagen" e,

principàlmente, no estímulo aos funcionários para a participação voluntária em suas comunidades.

Dentro deste propósito, a Fundação Volkswagen criou grupos de trabalho dentro de cada uma das suas

unidades (São Bernardo do Campo, Taubaté, São Carlos, Resende, São José dos Pinhais e São Paulo),

a fim de .que todos possamtrabalhar em prol da nossa missão: contribuir para o desenvolvimento das

comunidades em que a Volkswaqen está inserida e estimular todos os grupos com os quais ela interage -

empregados, fornecedores, consumidores, clientes e acionistas - a agir com responsabilidade social.

Ricardo Luiz Santos Carvalho

Presidente
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A pesquisa "Os Jovens e o Consumo Sustentável - Construindo o Próprio Futuro?", realizada

pelo Instituto Akatu e pela Indicator Pesquisa de Mercado, baseia-se no estudo "Is the .Future

Yours?", promovido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

(Unesco), juntamente com o Programa das Nações Unidades para o Meio Ambiente (Unepl.Ele

foi aplicado em 24 países da África, Ásia, Europa, América do Norte, América Latina e Oceania,

entre julho e setembro de 2000. No Brasil, a pesquisa foi feita em novembro de 2001.

Em todos os países, o intuito foi conhecer melhor os hábitos de consumo e a visão de mundo dos

jovens, segmento decisivo para garantir que o consumo seja exercido de uma forma sustentável

nos próximos anos. Afinal, para investir no futuro do' planeta é imprescindível. a cooperação

daqueles que irão desfrutá-to.

Sem a pretensão de traçar um perfil exaustivo do jovem consumidor, a pesquisa busca ~stabelecer

um primeiro contato com essa geração, despertando sua sensibilidade e a consciência da finitude

dos recursos naturais e de sua responsabilidade com relação ao futuro da saúde do planeta:

A pesquisa visa traçar um primeiro esboço das percepções dos jovens sobre o consumo sustentável:

As implicações e o impacto socioambiental que suas ações provocam_ em sua vida e no mundo e os

grandes desafios para a humanidade nos próximos anos são pontos da investigação inicial. proposta

nesse estudo. Çritérios de escolha para a compra de produtos, fatores motivadores e decisórios,'

assim como a influência da propaganda, também são objeto desse primeiro levantamento. O estudo

também faz comparações entre os jovens brasileiros e os de outros países.
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A amostra total do estudo foi de 1002 entrevistas, abrangendo a população adulta 08 a 74

anos), residente et]1 nove regiões metropolitanas - São Paulo.iRío de Janeiro, Belo Horizonte,

Porto Alegre, Curitiba, Belém, Recife, Salvador e Fortaleza -, além de Brasília e Goiânia. Para

efeito de comparação, separamos dessa amostra o estrato correspondente ao utilizado na

pesquisa UNESCO/UNEP 08 a 25 anos) num total de 259 entrevistas.

As entrevistas foram pessoais e domiciliares, com a aplicação 'de questionários estruturados.

Foi utilizada uma amostra por cotas de sexo, idade, ocupação é escolaridade. Essas cotas

basearam-se nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada em

1999 pelo IBGE. "

o estudo internacional teve uma média de 220 entrevistas por país, foi também um estudo
,

exploratório, e contou com a colaboração de voluntários e ON Gs para sua realização. Os dados

da pesquisa internacional podem ser obtidos no site: www.uneptie.org/pc/youth_survey/.
. -

A análise comparativa internacional foi feita a partir da seleção de oito dos 24 países que

fizeram parte da pesquisa realizada pela UN'ESCO e o UNEP, além do Brasil. São eles: Argentina,

Austrália, EUA, França, Índia, Itália, Japão, e México.

Da mesma forma que na pesquisa UNE SCO/U N E P, sabemos que um estudo exploratório com

cerca de '250 entrevistas não dará a palavra final sobre a percepção dos jovens sobre suas

relações de consumo. Nosso objetivo é começar, montar um primeiro panorama, rnapear as

impressões gerais sobre o tema, levantar dúvidas e possíveis caminhos para novas investigações.

11
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As transformações sócio-econômicas da últimas três décadas afetaram radicalmente o

comportamento e as atitudes dos cidadãos, em geral, e dos jovens, em particular.

Num mercado cada vez mais globalizado e competitivo, os jovens se tornaram alvos estratégicos

para o consumo, muito bem explorados pela mídia. Constituem um segmento que movimenta
,

bilhões de dólares com alto potencial de crescimento, já que os comportamentos de consumo,

. se"estimulados nessa fase, podem se consolidar por toda a vida.

o latente comportamento protagonista da juventude, a vontade de se opor ao stsius quo,

foi canalizado para a cultura de consumo. O desejo de se diferenciar é expresso por aquilo que

se consome. O jovem se auto-afirma na roupa que veste, na música que escuta, no desenho do

carro que compra. A identidade do jovem é reafirmada pelo modo com que faz suas compras.

No mercado de trabalho, 'os jovens sofreram fortemente as conseqüências das reestruturações

empresariais e da chamada'terceira revolução industrial. O ambiente tornou-se mais exigente e

competitivo. Cresceu a percepção de que uma sólida formação escolar nem sempre garante a

inserção no mercado produtivo. Os jovens tiveram de competir num mercado de trabalho estreito,

com alto índice de desemprego, afunilado pelas políticas neoliberais e pela reenqenharia

produtiva. Seu comportamento reflete esse contexto-o Os jovens perderam sentimentos de

solidariedade e estão preocupados principalmente consigo mesmos.

A maioria dos jovens brasileiros, e mesmo do mundo, não se interessa por temas coletivos.

Essa parece ser a postura de quem cresceu num longo período de carências não só de empregos

e perspectiva profissional, mas também de .utopias e sonhos coletivos. Antes de mais nada/

os jovens querem tudo o que pensam ser necessário para suprir seus. desejos. Mas não têm

sentimento de responsabilidade diante dos problemas e desa-fios da sociedade.

12



Alguns sinais', é verdade, vão em sentido contrário. Exemplo disso é a expressiva participação

juvenil no II Fórum Social Mundial, no início de zocz. em Porto Alegre - RS. O evento,

,que se contrapõe 'ao Fórum Econômico ·de Davos e à política econômica dominante, reuniu

mais de quatro mi+ organizações.e registrou a 'presença de 11.600 jovens de 52 países, reunidos

no II Acampamento Intercontinental da Juventude.

Mas, em se tratando de jovens,é sempre recom~ndável suspender qualquer julgamento e

tentar compreender seus dilemas a partir; de seu próprio -ponto de vista. Assim, vamos percebê-I os

como cidadãos àinda em formação, sofrendo o ápice de um processo de individuação que

intensificou-se há mais de um século.. tendo que se relacionar com um mundo que se Ihes

apresenta hostil e arriscado. Ô legado que encontram é um conjunto de desafios e obstáculos

que parece ser cada vez maior. Ao mesmo tempo, a exuberância das possibilidades--de 'consumo

excita-Ihes uma ambição desmedida. Se seus problemas são coletivos, sua condição individual

é muito mais solitária que solidária.

Por isso, a análise e a reflexão cuidadosa dos dados que emergem da pesquisa aqui apresentada

devem trazer não respostas definitivas, mas sim a. possibilidade de entendermos a realidade em

que os jovens estão imersos e como têm se defrontado com ela. A expectativa é de que, a partir

dessa base comum, seja iniciado um efetivo diálogo em queos interlocutores possam efetivamente

transformar-se, transformando o mundo que é de todos nós.
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5.1 ÁREAS DE INTERESSE

Pensando no seu dia-a-dia, me diga quanto alguns temas lhe interessam.

INTERESSE GERAL

Interessa muito. • Me interessa

Educação e carreira

Desfrutar a natureza 4

Música e dançar 45

Sair com amigos 42

Compras 37

Assistir a TV 36

Esporte 36

Usar computador 25

Ler e literatura 18

Cultura e visita a museus 16

Videogames 11 14

Política e sociedade 10 16.

TABELA 1

.. Os jovensr~s;po:ndéntes da pesquisa aoontamveducação.e carreira" como a área 9.ue mais. desperta seu

·interes.se~(59::%);confo.r,me pode ser observadnna.tabeta acima.
~. ' . . . .' I' : . ' " . , "'_ .,

.Eri1seg!lid~~a~ft:lpam:~se atívídàdesHqadas 'ao prazer e.à.frUi~ão: "desfrutar' a natureza" (49 %), "ouvi r

..... ',..'. ml1sj·ca.ed;anç:~;~.n'(4:5P/o),e,"sair,comamigosl/(4'2%} .
. .....',>.; ;.. ... )- Ó, ',. ' • '-.~ Ôr '. ,< .' " " " I ," ". . .-': . . ".

~::,A'S,atfviq(rde-smai~.>diretamenteligacta5· aoconsumo compõem um tercelro.çrupo, em que "compras", "asslsttr
;'; "".:' -. , " '.;

",;rV'!'e ,,~'sP~r:te;~ têm. q~,ase Q me?mo:~~mero de menções 07 %, 36% e· 36 % r, respectivamente) .

• ' . i A~.Ões~r~l.~b~,n~da~.à;ihformaçã,o·~àcult).\ra~ompõem. ~~" outroçrepo, sendo "usa; computador" citado por

25'%,; "Je,,~:~,·I,jt~r;;tfur~i'.por!li8 %,'e: ,,~u Itur~:e'.visitas· a. museus!!':po.r 16%:.
• • , :' ,~_. .: f : ., , \ • :> '., , _ •

O tema'~\pôl:iHc-â:"e5o~r'edadell vem ~rn.últj,rrio.llII.gar, sende rnter.~ss~' declarado,' d'e'apÉmas,10oio do tot~ll:
. , '1:.' .,,:. ,. ".' ., . .. . )'

A 'análised~·ss.es temae.será detalhade nas páçinassequihtés, com a.apresentação; por temas, da comparação .
, . ,. ~., ~., . - .

'entre o. BraSi;I':e:ôukos oito' patses., '.

.'

.',

',.
; .
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5.1 ÁREAS DE INTERESSE

Pensando no seu dia-a-dia, me diga quanto alguns temas lhe interessam.

EDUCAÇÃO E CARREIRA

Brasil 59 26

México 81

Índia 69

I Austrália 60

Argentina 48

EUA 47

Japão 35

França 18 44

Itália 18

Interessa muito • Me interessa

TABELA 2

POLÍTICA E SOCIEDADE

Brasil

Japão

Argentina

EUA

México

Austrália

França

Índia,<

Itália

Interessa muito • ,Me interessa

TABELA 3

Ao compararmos o Brasil com os demais países no que se refere ao tema "educação e carreira", nota-se que o país se

alinha com os outros países em desenvolvimento, onde as taxas de desemprego costumam ser maiores, com destaque

para o México, onde 81 % dos jovens declararam muito interesse -'pelo assunto. Nos países desenvolvidos essa

preocupação é significativa-mente menor. A Argentina está incluída nesse grupo possivelmente porque vivia, à época da

realização da pesquisa, uma situação econômica de aparente estabilidade, marcada pela experiência da conversibilidade

entre peso e dólar. O binômio "educação e carreira" parece ser encarado pelos jovens pesquisados como uma ferramenta

,de acesso ao mundo do trabalho e do desenvolvimento profissional dentro de um quadro de alta competição. Eles

parecem pouco levar em conta o acesso à cultura da humanidade, como- mostram as outras tabelas deste capítulo: Essa,

-interpretação é reforçada pelo entendimento que se expressa quando o tema é "política e sociedade". Com exceção do

Japão, o interesse demonstrado pelo assunto é muito baixo em todos os países apresentados neste relatório.com o Brasil"

em último lugar, possuindo apenas 10% dos jovens muito interessados nesse tema.

, 15



- (

5.1 ÁREAS DE INTERESSE

Pensando no seu dia-a-dia, me diga quanto alguns temasJhe interessam.

DESFRUTAR A NATURE'ZA

Interessa muito • Me interessa

Brasil 49

Índia 54

México 44

Austrália 43

EUA 42

Japão 32

Itália 27

Argentina 20

França 14 31

TABELA 4

MÚSICA E DANÇAR

Brasil 45 33

Ítália 47 . 33

Índia 47 30

França 42 48

EUA 37 43

Japão 1 48

Argentina

México

Austrália

Interessa muito. • Me interessa

TABELA 5

Os jovens brasileiros respondentes dessa pesquisa demonstram grande jnteresse por assuntos ligados à fruição.

"Desfrutar a natureza" (49%) e "ouvir música e dançar" (45%) são temas de muito interesse para eles,

assim como para os jovens dos outros países. Trata-se de atividades que envolvem aspectos culturais, mas não

são cultura em sentido estrito.

Essas atividades parecem ser importantes para esses jovens em função do prazer individual e imediato que eles podem

extrair delas, constituindo sua área de interesse mais importante depois de "educação e carreira" (ver Tabela 1).
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5.1 ÁREAS DE INTERESSE

Pensando no seu dia-a-dia, me diga quanto alguns temas lhe interessam.

Brasil 37 33
\ França :::==::;3;2======:;2;;;;7;=::;;::=;----'

Japão 31 38 '
Argentina :::==::;;2;8======:;;2;:9=~:::::;;-----l

Austrália :::==;;27====5~ __
Itália :===.;2:;5===:..=::16:::;;;. __ .;..,
Índia 22 34
EUA ;::;;;:==::;;;==,:-,~-_......I

México ""'::;_-=:......1

, ..'~··COMPR·AS·

Interessamuito • Meinteressa

TABELA 6

ASSISTIR,A TV

Interessamuito • Meinteressa

Brasil :==~~===---::-:-.....-.::-_
Argentina;::=:;;;::====:::;~

Índia

França
Austrália :=:=;1:;6==:.....,1;:;4:::·7'~-~-------I

Japão ~~1l~:::::~:-~__::..__ ~_
EUA

Itália =~==..,;
México •••••_..! :10__ ..1

TA~ELA 7

No que se refere às atividades típicas de consumo, o Brasil é destaque em relação aos demais países

analisados. Dentre todos eles, somos os que mais se interessam por "assistir aTV".

Os EUA, país com padrão de consumo elevadíssimo, também merecem atenção pelos resultados

surpreendentes: apenas 12% dos jovens norte-americanos que 'participaram da pesquisa apontam como tema

de interesse "fazer compras", e somente 10% declaram ter muito interesse por "assistir a TV".

Nesse aspecto, só os jovens mexicanos superam os norte-americanos, pois nenhum respondente do México

declarou ter muito interesse por televisão.
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5.1 ÁREAS DE INTERESS,E

Pensando no seu dia-a-dia, me diga quanto alguns temas Ihe.interessam.
'.

USAR COMPUTADOR

-Me interessa

TABELA 8

/

LER E LITERATURA

•

Interessa muito • Me interessa-,

Brasil 18 31

Japão 34

México 28

Argentina 25

EUA 25

Índia 23

França 19

Austrália 16

Itália 16

TABElA 9

A importância que os respondentes da pesquisa dão aos temas vinculados à informação e cultura é bastante

indicativa de sua visão sobre seu futuro no mundo. Ao mesmo tempo em' que à preocupação com o futuro

profissional é a maior de todas, os participantes não parecem considerar muito relevante a formação cultural

como parte integrante do desenvolvimento da carreira. Em-todos os países, incluindo o Brasil, o interesse

demonstrado é baixo, com apenas 25% dós entrevistados declarando muito interesse por "usar computador" e

18% por "ler e literatura". Essa visão, que desvincula o uso do computador e a necessidade de Ieitura do sucesso

profissional, aliada ao descrédito em relação ao tema da "política e sociedade", possivelmente explique a

priorização de atitudes mais individualistas no enfrentamento das situações sugeridas pela pesquisa.
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5.2 IMPACTO NO MUNDO

Pensando. no seu dia-a-dia, me diga quanto alguns temas lhe interessam.
\

IMPACTO DASAÇÕES NO MUNDO,NA CIDADE E NA VIDA

Impacta. .Não impacta

75
Minha vida 1=:::=:::-:---==:---"""'"---------'

24

TABELA 10

Os dados da tabela acima <Tabela 10) mostram que a maioria dos jovens entrevistados considera que suas ações

causam baixo impacto no mundo e na cidade em que vivem, em termos de proporcionar rnelhorias: 38% admitem

que suas ações causam impacto no mundo e 44% acreditam exercer um impacto significativo em sua cidade.

O destaque na tabela refere-se, porém, às conseqüências que suas ações têm sobre o que acontece em suas
v.

próprias vidas: 24% consideram que suas ações causam pouco ou nenhum impacto sobre ela.

Posicionamento semelhante daqueles que consideram não causar nenhum impacto senão a si mesmos está

-
presente em outros temas abordados na pesquisa. É um indicador bastante consistente da pouca importância

que os jovens participantes da pesquisa-atribuem ao seu papel transformador no mundo.

/"
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5.2 IMPACTO NO MUNDO

Suas ações ou o modo como você vive podem causar algum impacto no mundo. /
Avalie o impacto de cada uma dessas ações:

/' O MODO COMO EU VIAJO (DENTRO OU FORA DA CIDADE) AFETA: "\
" J

44 I
22 I

Brasil m~

3-
- 31

"- Nenhuma 1 Todas I_ Sociedade I_ Economia 1_ Meio ambiente, ~
~

TABELA 11

O MODO COMO EU VIAJO (DENTRO OU FORA DA CIDADE) AFETA:

• Meio ambiente

Brasil
Argentina :========:;:;::::::.....-------.

Itália :======:;;:=====:::::;--'
França :======;~=====~
Japão
Índia :=====;;::====;-.-1

México
Austrália :====;;:===:::;----:-"

_EUA ~ ~~ __ ~

TABELA 12

Para os entrevistados brasileiros, o maior impacto causado pelo modo como viajam é sobre o meio ambiente (44%).
/

Na comparação internacional, o 8rasilaparece ao lado de países como Índia e México, e abaixo de países

desenvolvidos, como Japão (54-%), França (56%) e Itália (60%).

A Argentina, tradicionalmente um país preocupado com a preservação de seu meio ambiente, desponta em

primeiro lugar com 74%. Somente 34% dos jovens norte-americanos entrevistados declararam que o modo

como viajam causa impacto sobre o meio ambiente.
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5.2 IMPACTO NO MUNDO
I

Suas ações ou o modo como você vive podem causar algum impacto no mundo. _
Avalie o impacto de cada uma dessas ações:

/ (
,

AS ROUPAS QUE EU COMPRO AFETAM:
I'- ./

-
r 44 I

14 I
Brasil Iiõl

2ro-

37

\.. Nenhuma I J Todas I_ Meio ambiente I _ Sociedade 1_ Economia .J

TABELA 13

No Brasil, 44-% dos jovens entrevistados declararam .que as roupas que compram afetam a economia.

Como se poderá observar nas próximas tabelas, o número dos jovens q-ue acreditam não exercer nenhum

impacto com suas ações no mundo é significativo, vindo em segundo lugar.

Em terceiro aparecem as menções relativas à sociedade (14%) e ao meio ambiente (l0%). A compra de roupas
1

é, dentre todas as ações propostas, a mais diretamente associada ao consumo.

Em épocas de crise, um indicador importante para a população é o quanto "as lojas estão vaz ias ". É natural,
- .

portant?, que os participantes da pesquisa associem essa ação à economia. Mesmo assim, 37% ?eclaram que

sua compra de roupas não afeta nenhum setor.
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5.2 IMPACTO NO MUNDO

j

Suas ações ou o modo como você vive podem causar algum impacto' no mundo.
Avalie o impacto de cada uma dessas ações: '

AS ROUPAS QUE EU COMPRO AFETAM:

• Economia

Brasil

Itália

Japão

Argentina

Índia

França

México

Austrália

EUA

TABELA 14

AS ROUPAS QUE EU COMPRO AFETAM:

• Meio ambiente

Brasil

Japão

Argentina

Austrália

EUA

França

Índia

México'

TABELA 15

Em todos os países analisados,' o n~mero de jovens respondentes que consideram que as roupas que compram

causam impacto no meio ambiente é muito pequeno.

No Brasll, somente 10% admitem esse impacto, juntamente com o Japão. Os que admitem impacto sobre a

economia é muito maior: 44% dos brasileiros consideram que as roupas que compram causam impacto sobre

esse setor.

Mais uma vez, poucos jovens norte-americanos entrevistados admitem causar. impacto sobre a economia e o

meio ambiente (25% e 5%, respectivamente).
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5.2 IMPACTO NO MUNDO

Suas ações ou o modo como você vive podem causar algum impacto no mundo.
Avalie o impacto de cada uma dessas ações:

/'
O MODO COMO EU JOGO O LIXO FORA AFETA: ~

" ,;

64 1
11 I-

I

Brasil t2J
-

~ , -
27

,

I -Nenhuma 1 _ Todas I_ Economia I _ Sociedade I _ Meio ambiente'- ~
TABELA 16

o MODO COMO EU JOGO O LIXO FORA AFETA:

• Meio ambiente

Brasil 64

Itália 85

, Argentina 57

México 52

França 50

Austrália 50

Japão 48

Índia 42

EUA 37

TABELA 17

o modo como os jovens descartam seu lixo traz impactos, para a maioria dos respondentes no Brasil, sobre o

meio ambiente. Conforme se observa na Tabela 16,64% deles consideram que esse setor é afetado, e 11%

-
acreditam q~e isso causa impactos à sociedade. Novamente, um número significativo (27%) acredita que o

modo como joga fora o lixo não causa nenhum impacto sobre a sociedade, a economia ou o meio ambiente.

Comparando-se com os outros países, na Tabela 17 vemos que o Brasil (64%), superado apenas pela

Itália (85%), é o país com maior consciência de que o modo como o lixo é descartado causa impactos
,

sobre o meio ambiente. Destaca-se o posicionarnento dos jovens norte-americanos participantes da pesquisa,

-
com apenas 37% admitindo esse impacto.
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5.2 IMPACTO NO MUNDO

Suas ações ou o modo como você vive podem causar algum impacto' no mundo.
Avalie o impacto de cada uma dessas ações:

o MEU USO DE ENERGIA (GÁS E ELETRICIDADE) AFETA:
~ . . ~

39 I
29 I

Brasil 12 .I
-

3

30
"

"- Nenhuma' ' Todas ,_ Sociedade ,_ Meio ambiente I _ 'Economia
~

TABElA 18·

A Tabela 18 mostra que 39% dos jovens brasileiros pesquisados considera que o 'uso que faz da energia

impacta a economia, seguidos de 30% que acreditam que isso não causa impacto sobre nenhum setor.

Esses números indicam que o racionamento, na forma como foi divulgado e realizado, levou uma parcela
/ -

significativa desses jovens a concluir que a questão da enerqia, entendida como gás e eletricidade, tem impacto

sobretudo na economia.

o meio ambiente aparece apenas em terceiro lugar, quase empatado com o entendimento de que nenhum setor

é afetado pela forma com que a energia é usada por eles.

A sociedade aparece em quarto lugar/com somentei2% das menções.
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5.2 IMPACTO NO MUNDO

Suas ações ou o modo como você vive pode-m causar algum impacto no mundo.
Avalie o impacto de cada uma dessas ações:

o MEU USO DE ENERGIA (GÁS E ELETRICIDADE) AfETA:

Brasil
México :==~;=::==;-_ .

Itália ==:;;;==::-'
França ':::::::::;;:;::=~

Argentina ~~~:::::
EUA

Índia ~~~-::::::

Japão L..--""''-- ...•
Austrália

• Economia

TABELA 19

o MEU USO DE ENERGIA (GÁS E ELETRICIDADE) AFETA:

Brasil
Itália ~===:::;;==-----.

França
Argentina :==~;;!==;--'

EUA
Japão :==~~==:

Austr~lia ==:;;:==:
Índia =~=Mexico __ '""""__

(

• Meio ambiente

TABELA 20

o entendimento que os jovens brasileiros participantes da pesquisa têm sobre a questão do uso de energia,

associada ao racionamento, coloca o Brasil em primeiro lugar entre os países que consideram esse impacto

-r-, sobre a economia importante, com 39% citando esse setor, conforme mostra a Tabela 19.

Internacionalmente, a Itália desponta corno o país que mais considera que o, uso da energia afeta o meio

ambiente, com 42% de seus jovens citando o. impacto sobre esse setor (Tabela 20). Para os jovens

entrevistados de todos os outros países, o Brasil inclusive, esse impacto é pouco consi~erado (entre 20% e 31 %l.
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5.2 IMPACTO NO MUNDO

Suas ações ou o modo como você vive podem causar algum impacto no mundo.
Avalie o impacto de cada uma dessas ações:

/
,

"A FORMA COMO EU PASSO O MEU TEMPO LIVRE AFETA:
I'- 1

,

16 1 ,
,

12 -I
\ ,

Brasil 12 I
2

..

/' -
60

\,. Nenhuma I Todas I • Meio ambiente I • Economia I • Sociedade ~

TABELA 21

Para 60% dos jovens brasileiros respondentes, a forma como passam seu tempo livre não afeta nenhum setor.

Conforme a Tabela 21, apenas 16% consideram o impacto sobre a sociedade, e 12% levam em conta o

impacto sobre a economia e o meio ambiente. Uma possível explicação para esse resultado é que a noção

de tempo livre pode ser vinculada ao entendimento de tempo ocioso.
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S.2, IMPACTO NO MUNDO

Suas ações ou o mooo como você vive podem causar algum impacto no mundo .
. Avalie o impaçto de cada uma dessas ações: .

I A FORMA COMO EU PASSO O MEU TEMPO LIVRE AFETA:

Meio ambiente

Brasil
EUA =~-:::

México

Argentina

Japão

Austrália

Índia

França

Itália

A FORMA COMO EU PASSO O MEU TEMPO LIVRE AFETA:

• Nenhum

Brasil 60

Argentina 63

Itália 52

França 48

Índia 45

México 41

Japão '- 34

EUA

Austrália

TABELA 23 .

As Tabelas 22 e 23 demonstram que os jovens brasileirosnão são' os, únicos que compreendem o tempo livre

como pressuposto acima. As menções que remetem o tempo livre ao impacto do meio ambiente são muito

menores, em todos os países, do que aquelas que acreditam que o modo como esses jovens passam seu tempo

livre não afeta nenhum setor.

Esse entendimento, que está ligado à abstenção de responsabilidade sobre as transformações mais gerais, mostra-se

muito mais qenerallzado, podendo ser estendido aos jovens entrevistados de todos os países analisados.

27



5.2 IMPACTO NO MUNDO

Suas ações ou o modo como você vive podem causar algum impacto no mundo.
Avalie o impacto de cada uma dessas ações:

/ .,
O MEU TRABALHO AFETA:' -

~

.
20 I -

15 I
Brasil rn .

2

59

\.. Nenhuma! Todas J • Meio ambiente I • Sociedade I O Eéonomia ~
TABELA 24

, -
A Tabela 24 amplia um pouco a análise construída a partir da Tabela 23 (tempo livre). De maneira bastante

semelhante, a grande maioria dos jovens brasileiros (59%) acredita que seu trabalho não causa impacto sobre

nenhum dos setores apresentados.

Em segundo lugar, num patamar bastante inferior, estão 20% dos entrevistados, que consideram que seu

trabalho provoca impactos na economia.

Aparecem em seçulda aqueles que mencionam que seu trabalho traz impactos à sociedade (15%).

/

, ,

. ,
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5.2 IMPACTO NO MUNDO

. Suas ações ou' o modo como você vive, podem causar algum impacto no mundo,
-Avalie o impacto de cada uma dessas ações:

• Meio ambiente

o MEU TRABALHO AFETA:

Brasil
. Austrália _-=coe- ...•

França L...-""=":'_-'
Argentina

México

Japão

EUA

Itália

Índia O

TABELA 25

O MEU TRABALHO AFETA:

Brasil 59
Argentina :=:::;:===4;;;2~===::;-------'

México :===:;;::3::7====::;-...J
Itália :=====~3~1====~
Índia 31
EUA :===~28~==~-"

França :=::;:::::::;-_---'
Japão L...-"=":".---I

Austrália

TABELA 26

Uma futura investigação pode detalhar melhor e com maior abranqêncla essas questões: se, para esses jovens,

seu trabalho e a forma como passam seu tempo livre não causa impacto sobre a sociedade, o meio ambiente

e a economia, o que produz impacto?
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5.2 IMPACTO NO MUNDO

Suas ações ou o modo como você vive podem causar algum impacto no mundo.
Avalie o impacto de cada uma dessas ações:

/
A COMIDA QUE EU COMPRO AFETA:

"- j

,.
I39

17 J

Brasil CEJ
2 -

- ~

40 -
,

\. Nenhuma 1 ' Todas I_ Sociedade I_ Meio ambiente I _ Econ~mia ~
,

TABELA 27

Os jovens que responderam à pesquisa acreditam que nenhum dos setores é impactado pela comida que eles

compram:

Em segundo lugar vem a economia, com 39% das menções.

Dentre todas as ações, a compra de roupas e de comida são as que mais imediatamente remetem à idéia de

consumo. Pede-se perceber que para esses jovens o consumo afeta principalmente a economia.

30



5.2 IMPACTO NO MUNDO

Suas ações ou 'o modo como você vive podem causar algum impacto no mundo.
Avalie o impacto de cada uma dessas ações:

A COMIDA QUE EU COMPRO AFETA:

, Brasil

Itálià ~=::~:;:===;-'
França ~=~~=:::;--
Japão

Índia

Argentina

EUA

México

Austrália

• Economia

TABELA 28

Brasil

Japão

França

Austrália

EUA
Itália

México

Índia

Argentina

A COMIDA QUE EU COMPRO AFETA:

• Meio ambiente

TABELA 29

As Tabelas 28 e 29 demonstram que os brasileiros entrevistados são, entre todos os países, os que mais

consideram o impacto da comida que compram sobre a 'economia e sobre o meio ambiente,~
Ainda assim, o conjunto dos países apresenta um número pequeno de menções no que se refere ao impacto

que a comida comprada exerce no meio ambiente.
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5.2 IMPACTO NO MUNDO

Suas ações ou o modo como você vive podem causar algum impacto no mundo.
Avalie o impacto de cada uma dessas ações:

/
O MODO COMO UTILIZO A ÁGUA AFETA:

"\

I"- J

"
\

I
,

44

18 1
Brasil tITJ

2
~

36

"
Nenhuma' Todas ,_ Sociedade ,_ Economia' _ Meio ambiente - ~

TABELA 30

Entre os jovens brasileiros respondentes da pesquisa, 44% admitem que a forma como utilizam a água afeta

o. meio ambiente. De maneira semelhante à energia, a disponibilidade e o uso da água no planeta é um tema

bastante atual.

Especificamente no Brasil, o esgotamento dos recursos hídricos tem sido bastante alardeado. Foi anunciado

como um dos fatores, ao lado da falta de investimentos no setor e da diminuição e má distribuição das chuvas,

que levaram ao racionamento de energia no segundo semestre de 2001.

Somente 18% mencionam a economia como setor atingido pela utilização da água e 10% lembram da

sociedade. "Nenhum setor" continua sendo a segunda alternativa mais citada, como em todas as ações onde

não é a primeira opção escolhida.
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RES-llLIA os------ _
5.2 IMPA·CTO NO MUNDO

Suas ações ou o modo como você vive podem causar algum impacto no mundo.
Avalie o impacto de cada uma dessas ações:' .

o MODO COMO UTILIZO A ÁGUA AFETA:

• Meio ambiente

Brasil 44

Itália 52

Japão 45 /

Índia 42

México 40

EUA 38

"França 38

Austrália 33

Argentina 30

TABELA 31

Na tabela acima, o Brasil aparece bastante próximo do Japão, da Índia e do México. No geral, todos os países

têm jovens que associam o uso da água como impacto que seu uso causa ao meio ambiente.

A incidência de desastres ecológicos que envolvem a poluição de rios, lagos e mares, seja por óleo, seja por

produtos químicos, ou a contaminação da água por doenças trazidas por enchentes é amplamente divulgada

pelo prejuízo que traz ao planeta e às formas de vida que aqui habitam.
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5.2 IMPACTO NO MUNDO

IMPACTO. DAS AÇÕES POR SETOR

Viagens ,--_~ __ ..:4.:.4 ..::

Roupas 1......-'::.;:... ..,44

Uro M

Energia '-- __ ...:;;.;: ~_.....- __ 3••.9 ~_

Tempo livre '--..;;;.; __

Trabalho .•..•• _

. Comida __ """""__

Água '-- ..:.:. _

7

20

18

Meio ambiente • Economia

TABELA 32

IMPACTO DAS AÇÕES POR SETOR

Viagens 10 31

Roupas 14

Uxo 11 27

Energia 12 30

Tempo livre 16

Trabalho 15 59

Comida 10 40

Água 10

Sociedade. Nenhum

TABELA 32A

As Tabelas 32 e 32A resumem os dados analisados nesse capítulo. Como já se observou em todas as tabelas

anteriores, o setor mais citado é meio ambiente, seguido muito de perto por "nenhum". As ações que mais afetam o

meio ambiente, para os respondentes, estão relacionadas ao "modo como jogo o lixo fora" (64%), seguida pelo uso

da água e pela forma como viajam (44%). A economia é basicamente afetada pela compra de roupas (44%), pelo

uso da energia e a compra de comida (39%). A sociedade, para eles, é muito pouco impactada por todas essas,ações.

O que mais salta aos olhos nessa tabela, porém, é o destaque que a alternativa "nenhum setor" tem. Tempo livre e
, ~ .

trabalho são as ações mais citadas como nãê tendo impacto sobre "nenhum setor". Mas todas as outras ações têm

uma parcela significativa de entrevistados que as consideram como não exercendo impacto sobre esses setores.
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5.3 CRITÉRIOS DE C'OMPRA

Em geral quando você decide comprar um determinado produto, quanto sua decisão de
compra está baseada nos seguintes aspectos:

I' "
"\

- SUA-'DECISÃO DE COMPRA
./

PREÇO QUALIDADE MODA MEIO AMBIENTE

Não está baseada nisso 10 3 16
-,

18 I

Um pouco baseada nisso 14 15 34 25

Não sabe 3 ) 3 5 7

Sim, está baseada niSSo 29 31 '25 27

Sempre está baseada nisso 44 47 19 24

I RESUMO J
Não está baseada/um pouco 24 19 51 43

Está baseada/sempre 74 78 44 50

\.. , ~
,

TABELA 33

Para a maioria dos jovens brasileiros participantes dessa pesquisa, a decisão de compra está sempre baseada,

em primeiro lugar, na qualidade (78%), e, em segundo lugar, no preço (74%).

Considera o meio ambiente como um critério de compra 50% deles, número bastante significativo, que

demonstra a existência de uma consciência voltàda para a sustentabilidade ambientál e suas relações

com o consumo.
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5.3 CRITÉRIOS DE COMPRA POR CATEGORIA DE PRODUTO

Resumo

/
DECISÃO ESTÁ .~EMPRE: I;IASEADA NISSO, -'

PRODUTOS PREÇO QUALIDADE MODA MEIO AMBIENTE

, Geral 44 47 19 24

-
Roupas 45 48 28 18

Produtos de higiene pessoal 42 51 12 27

-
Alimentos 46 63 10 2~

-

Eletroeletrônicos 53 53 17 \ 26

'- ~
TABELA 34

A Tabela 34 apresenta um resumo das decisões de compra que envolvem categorias de produtos variadas.

Em todos os segmentos apresentados, a maioria dos jovens consumidores entrevistados elege como principal

critério o da qualidade, principalmente na categoria de alimentos.

Preço é o segundo critério mais utilizado, seguido por meio ambiente, que, juntamente com moda, constitui um

agrupamento com menor número de menções.
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5.4 P~R.CEPÇ·ÃO DÊ PROPAGANDA

o esforço das empresas para vender seus produtos faz com que você se sinta:

/
r

"'"-

I'- J

NÃO UM POUCO NÃO SABE SIM SIM, MUITO

"- Manipulado 42 28 3- 22 5 -

\

Livre para escolher 9 22 3 56 10
r

- ,
Informado 8 27 3 51 10

.
Maravilhádo 32 24 5 29 10

-
\.. ~

TABELA 35

A manipulação não é um sentimento decorrente do esforço de venda das empresas. Somente 27°~o declaram
,

senti.r-se manipulados ou muito manipulados.

A maioria (66%) diz sentir-se livre ou muito livre para escolher os produtos que compra e 61 %' considerar;n-se

consumidores informados.

Do total, 39% sentem-se maravilhados com a propaganda das empresas ..

Os jovens pesquisados parecem não se incomodar com a publiçidade que as empresas fazem de seus produtos,

considerando-a importante para obter informação e garantir-lhe a liberdade para escolher os produtos que

mais lhe convierem, segundo critérios que priorizam qualidade e preço.
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5.4 'PERCEPÇÃO DE PROPAGANDA

o esforço das empresas para vender seus produtos faz com que você se sinta:

LIVRE PARA ESCOLHER

Sim,mu(to.

Brasil

França
México :=~:;:=====::;:~--..:::;

Índia

Argentina

EUA ::::;~=====~~
Japão

Austrália

Itália •...• =

TABELA 36

MANIPULADO

Sim,muito.

Brasil l'

EUA

Austrália

Itália 44

México

Japão

Argentina

França

Índia O

TABELA 37

Os jovens argentinos,australianos e italianos entrevistados são os que mais se incomodam com a propaganda

das empresas, conforme se observa na Tabela 36. França e Índia acompanham o Brasil, com 67-% e 61 %,

respectivamente, considerando-se livres ou muito livres para escolher.

Na Tabela 37, observa-se que os países onde os jovens mais destacadamente sentem-se livres são os que, coerentemente,

menos se sentem manipulados. Exemplos disso são o Brasil (27%), a França (20%) e a Índia, este último com
,- .

nenhuma pessoa declarando sentir-se manipulada ou mui~o manipulada pelo esforço de venda das empresas.

A Argentina (47%), a Austrália (46%) e a Itália (62%) aparecem, sintomaticamente, como os países com

maior sensação de manipulação,
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5.4 PERCEPÇÃO DE PROPAGANDA

o esforço das empresas para vender seus produtos faz com que você se sinta:

INFORMADO

Sim, muito •

51

EUA

'Índia

Itália

TABELA 38

Sim,.muito •

MARAVILHADO,

Brasil- ;:::===::;;:::....::::.::......-==
França

Índia :==~~===
Japão, :::;::::-=~:;;:;::=..:

EUA

Itália'

Al'gentina,

México

Austrália

30

TABELA 39

Os Jovens brasilelros que responderam à pesquisa são o~ que mais se consideram informados, ou 'muito

informados pela propaqandadasempresas, segundo da~os da Tabela 38, seçuldospelos do Japão (56%) e da.

Índia (.52%). Os franceses entrev-istados destacam-se, na Tabela 39, por serem os que mais se sentem

maravilhados pela propaganda,

Na maioria dos 'países destacados neste relatório, a propaganda realizada pelas empresas é percebida pelos

jovensentrevistados como fonte de informação, e de liberdade de escolha dos produtos. A sensação de

manipulação e de maravilharnento é secundária,
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5.5 DESAFIOS DO MUNDO

Como você classifica esses grandes desafios do mundo para os próximos anos?

Melhorar a saúde da 62população,

Reduzir o desemprego 61

Reduzir a poluição 54

Reduzir o trabalho 53infantil

Diminuir a diferença .•
entre ricos e pobres 49

Aumentar o respeito' 44pelos direitos humanos

Controlar o aumento 25da população

~s mudanças climáticas 19 43

32 2

31 4

39 2

37 5

402

, 43 4

53 9

15

• Importantissimo • Importante Pouco importante/não é importante

TABELA 40

Os desafios mais importantes apontados pelos jovens brasileiros entrevistados são melhorar a saúde da

população (62%) e recuzrr o desemprego (61 ~o). Um aspecto que emerqeda análise da Tabela 40 diz respeito

à proximidade que os entrevistados têm para com esses temas. Problemas no setor de saúde e o desemprego

fazem' parte do cotidiano no Brasil e no mundo. São questões que exigem soluções urgentes para que se

melhore a qualidade de vida. São, portanto, desafios que sensibilizam profundamente esses jovens e os'

resultados mostram a consciência que têm de sua importância. Em seguida, reduzir a poluição (54%),

eliminar o trabalho infantil (53%), diminuir a diferença entre ricos e pobres,(49%) e aumentar o respeito
, '"

pelos direitos humanos (44%), constituem um segundo bloco. São questões que despertam média sensibilidade

nos respondentes. Eles sabem que a poluição, a exploração do trabalho infantíl, a desigualdade entre ricos e

pobres e o desrespeito aos direitos humanos são problemas importantes a serem enfrentados, mas não se

sentem afetados imediatamente por eles em suas vidas.

Em terceiro e último lugar vêm os desafios de controlar o aumento da população (25%) e as mudanças

climáticas (19%). São questões que, aparentemente, pouco sensibilizam os entrevistados. Ainda assim, são

menções significativas, que refletem a incorporação de valores e um aumento na consciência para com os

problemas a serem enfrentados pela humanidade, rumo ao desenvolvimento sustentável.
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5.5 DESAFIOS DO MUNDO

Como você classifica esses grandes desafios do mundo para os próximos anos?
I

MELHORAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO

Importantíssimo • Importante

Brasil 62 32

México 75 18

Itália 65 25

França 55 26

Argentina 53 38

Índia 33 42

EUA 33 34

Austrália 29 22

Japão 20 28

TABELA 41

REDUZIR O DESEMPREGO

Muito importante • Importante

Brasil

Itália

México

. Argentina

França

Japão

, Índia

EUA

58 28

61 31

70 26

45 35

51

Austrália

21

22

38

48

JABELA 42

Reduzir o desemprego e melhorar a saúde da população são destaques no Brasil, no México e na Itália. Tanto

na Tabela 41 como na 42, esses três países despontam como os que dão maior importância a esses temas.

Em segundo ~ugar vêm a Argentina e a França. Devemos levar em conta que, à época da pesquisa

internacional, a Argentina não. vivia uma conjuntura de crise e que hoje, com os altíssimos índices de

desernpreqo, esse resultado, provavelmente, seria bem diferente.
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5.5 DESAFIOS DO MUNDO

, ,

Como você classifica esses grandes desafios do mundo para os próximos anos?

REDUZIR A POLUiÇÃO

82

54Brasil

MéxICO

,Argentina 75 11

~~ M U
Itália:======~6~O==========:"'",,:,;~
Japão 59

Austrália 51

EUA ~========~5~O==========~~~~França ---'4~9 _

REDUZIR O TRABALHO INFANTIL

Muitoimportante•

53Brasil

França 67
Itália:========;6;;5========:::-

-"""--
México 64

Argentina:====:;;==5:;8======--::;;;=:-::::=-==:
Índia 36

Japão.:==='2~7;:::::=====-
Austrália:===;;2;7=====~22:=-=::;

EUA •.•..._~2~5 ~_~2~4_

TABElA 44

Comparando-se com os outros países, o Brasil encara a poluição e o trabalho infantil como questões menos

prioritárias do que a Argentina, a- Itália e o México, com destaque para esse último, que tem enfrentado,
problemas graves com a poluição em sua história recente.

Mas os jovens brasileiros entrevtstados reconhecem esses temas como desafios iTlai:, impor Laules do que os

norte-americanos, os australianos e o japoneses que participaram da pesquisa.
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5.5 DESAFIOS .00 MUNDO

Como você classifica esses grandes lJesafios do mundo para os próximos anos?

REDUZI~ A DIFERENÇA ENTRE RICOS E POBRES

Brasil 49 40

México 61

França 48

Itália 41 30

Argentina' 38

Japão 30

EUA 30

Austrália 29

Índia 21

Importantíssimo • Importante

TABELA 45

AUMENTAR O RESPEITO PELOS DIREITOS HUMANOS

. Brasil 44

México 60

Argentina 59

Itália 57

França 54

Austrália 43

Japão 38
-

EUA 37

Índia 28

43

24

47

- Importantíssimo. Importante

TABELA 46

Os entrevistados da Índia, Japão e E UA são os que demonstram menor sensibilidade com relação aos temas

da disparidade ent~e pobres e ricos e do respeito aos direitos humanos.

O México é opaís que possui os jovens respondentes mais preocupados com esses temas.
,

Como não poderia deixar de ser, a Argentina, país .corn população extremamente atuante politicamente,

aparece como segunda maior defensora dos direitos humanos.
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5.5 DESAFIOS DO MUNDO

Como você classifica esses grandes desafios do mundo para os próximos anos?

CONTROLAR O AUMENTO DA POPULAÇÃO

Brasil
Índia :=======;;;::=====:;;===

México
Austrália :=====::;;=======:;;=

Japão :=====;;~====~;;;...::;..;:...::=3=4::;~-----I
EUA 24

Argentina :===~:=====---::- •..--=,,'---~

Itália ;::;;:;:~~:;:_ ~ __
Franç'a •.••...• _

37

Muito importante • Importante

TABELA 47

AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Brasil 19

México 14

Argentina 58

Japão 41

Itália 40

Austrália 37

EUA, 28

Índia 22

França 20

Muito importante • Importante

TABELA 48

A Tabéla 47 mostra o Brasil entre os três países que dão maior importância ao 'controle populacional. França

e Itália são os menos preocupados.

Já no que se refere às mudanças climáticas (Tabela 48), o Brasil, em último lugar (19%), contrasta com o

México (71%L

Os jovens mexicanos entrevistados consideram essa questão muità importante, enquanto os brasileiros

consideram esse um desafio de menor importância.
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5.6 AUTOPERCEPÇÃ~

Pensando no seu estilo de vida, quanto esta frase representa seu modo de pensar?

Consumir de forma consciente .----------------
faz parte de-meus valores L- 6_2 _

Ter mais do que possuo hoje .--------------~-
me faria uma pessoa mais feliz 5_6 ·, ~

Pessoas da minha idade consomem muito .------4-9--------
inclusive eu ~ __ -

É a primeira vez que penso .----------~--
sobre a forma como consumo 3_6 ~ 61

É importante pra mim ter um estilo de vida .-- ...:...--------
compatível ao estilo de vida dos meus amigos L-_2_7 .,..--

32

41

47

69

Não representa/pouco

TABELA 49

A grande maioria dos jovens participantes da pesq.uisa considera-se consumidor consciente (62%), embora

36% admitam que essa é a primeira vez em que pensam sobre sua forma de consumo.

Eles dividem-se quanto à afir~ação de que as pessoas de sua idade consomem muito (49% contra 47%), mas

56% acreditam que seriam mais felizes se tivessem mais posses do que hoje, contra 41 % que declaram que

esse não é seu-modo de pensar.

Ter um estilo de vida próprio é fundamental para 69% dos respondentes.
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Embora não estivesse entre seus objetivos fazer uma projeção definitiva sobre o comportamento
. . --

.da juventude, a pesquisa "Os Jovens e o Consumo Sustentável - Construindo o Próprio Futuro?"

permitiu traçar esboços, e, principalmente, fazer uma primeira sondagem de como se manifesta a

consciência de nossos jovens acerca do consumo comprometido com o desenvolvimento

sustentável.

Ao analisar o conjunto de respostas, deve-se atentar para a multlpiicidade de enfoques e

interpretações possíveis, que evidencia os limites desse instrumento e não oferece condições para

a definição de um único perfil para os jovens da atualidade. Ainda assim, a pesquisa aponta

resultados bastante 'esclarecedores do comportamento e da visão de mundo da juventude

contemporânea. Eles servirão de cenário para a elaboração de ações voltadas para esse público,

de modo a estimular e consolidar suas práticas de consumo consciente e sustentável.

I
A imagem do jovem brasileiro que pode ser traçada a partir dos dados deste relatório não

é muito diferente da irnaqern dos jovens de outros países. Num mundo altamente competitivo, os

jovens de hoje preocupam-se- predominantemente com seu futuro profissional. Essa preocupação
/

desloca o peso do binômio "educação e carreira" utilizado na pesquisa para o segundo termo.

A questão passa a ser mais técnica do que cultural: a necessidade do diploma é maior

do que a de leitura <Tabela 1).

Os jovens da pesquisa parecem caminhar solitários em direção a esse objetivo. A organização

social e política não é instrumento com o qual eles contam. As saídas são individuais, compostas

por pequenas ações, capazes de transformar suas vidas, mas sem a oretensão de uma

transformação que vá além das questões que os atingem mais imediatamente. Não se pretende

com isso afirmar que os jovens entrevistados sejam alienados ou que não tenham consciência

do mundo em que vivem. O que se conclui apenas é que não se coloca, para eles,

a responsabilidade por essas transformações, como já o fez a juventude de outras épocas.
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CON~LU~ÕíS~ __~ _

Outro dado interessante' diz respeito ao impacto que os jovens atribuem às suas ações no mundo.

\

A forma como viajam, as roupas que compram, o uso dos recursos naturais, seu lazer e seu

trabalho, são por eles avaliados como ações que, com exceção do lixo que jogam fora, pouco'

afetam o meio ambiente (Tábe!a 16). Mais do que isso: é mui!o significativa a parcela que

acredita que nenhuma dessas ações impacta 'o planeta. Eles reconhecem o impacto social e

ambiental do uso e descarte de produtos, mas não refletem sobre o processo de produção e

consumo ao escolher os bens que consomem; assim como não pensam no desgaste ambiental

ou nas implicações sociais relacionados à fabricação dos produtos que compram.

No entanto, o consumo consciente é um valor presente para esses jovens (Tabela 49) e a

preocupação com o meio ambiente é apontada por 50% (Tabela 33) dos entrevistados como

um critério decisivo de compra. Embora sensibilizados, os jovens parecem não consequir ações

que coloquem em prática a intenção de consumir de forma consciente (Tabela 49).

Ao avaliarem os principais desafios colocados para os próximos anos, a questão do emprego,

juntamente com a da saúde, é a de maior importância. E-mtodos os países o desemprego
,

- é questão central, e sem a melhoria da saúde não há como transformar a qualidade de vida.

Mas encarar os desafios de reduzir a pobreza, a poluição, o trabalho infantil e a diferença entre

ricos e pobres também é importante para aproximadamente 50% deles (Tabela 40),

Desponta aí - e esse é um resultado bastante animador - as evidências da percepção do jovem

sobre essa questão, ou seja, os Jovens têm consciência de que a humanidade precisa de mudanças

que resultem numa sociedade sustentável.
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Os jovens pesquisados não avaliam que a propaganda os manipule, nem se declaram

deslumbrados por ela <Tabela 27l. Acreditam que é um esforço necessário das empresas para que

os consumidores possam ter informações suficientes sobre os produtos à sua disposição, e, de

posse delas, consideram-se livres para escolher (Tabelas 36 e 38). Consideram-se consumidores

conscientes e não acham que pratiquem um consumo desenfreado, nem que sejam influenciáveis.,

Mas a declaração de mais de um terço dos jovens brasileiros entrevistados de que esta foi a

primeira vez em que pensaram sobre a forma como consomem demonstra que muito há para ser
. .

feito para que o consumo sustentável seja uma prática de fato assimilada (Tabela 49)./

Diante de todas estas premissas, verificamos a enorme oportun.idade dé se trabalhar o conceito

do consumo consciente junto a este público. O consumo é uma língua compreendida pelo jovem,

um meio de alcança-to. É um importante canal entre o jovem e a sociedade.

Mas este mesmo jovem desconhece a influência de seus atos sobre o entorno. Ele também passa

ao largo do engajameríto político - o que não significa que não tenha senso crítico ou que não se

engaje de formas diferentes, a serem identificadas. O fato é que, engajado ou não, ele responde

aos estímulos à cidadania que lhe são oferecidos, como bem ilustra sua visão a respeito do lixo,

da água' e da energia, evidente resposta aos programas de educação ambiental promovidos nos

últimos anos.

Entretanto, a escola não é o único instrumento de promoção da educação ambiental, da cidadania

e do consumo consciente. A pesquisa deixa clara a influência da televisão e da propaganda sobre

os consumidores jovens. Se as empresas, por meio destes e de outros veículos de comunicação,

investirem numa melhor interação, num maior diálogo com este público, todas as partes

envolvidas serão beneficiadas. Por fim, o Instituto Akatue. outras oruanizações da sociedade civil

podem contribuir ampliando os canais de trocas de idéias, estimulando o engajamento ou

buscando compreender a realidade nacional.
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Organização não-qovernamental sem fins lucrativos, o

Instituto Akatu pelo Consumo Consciente foi criado em

15 de março de 2001, no Dia Mundial do Consumidor;

no âmbito do Instituto Ethos de Empresas e

Responsabilidade Social.

A palavra Akatu vem do Tupi e significa "mundo

melhor". Para o Akatu, o consumidor consciente tem

um enorme poder de construir um mundo melhor ao

considerar os impactos sociais e ambientais causados

pelos atos de compra, uso e pós-consumo de produtos

ou serviços. Indivíduos que consomem de forma

consciente transformam o ato de consumo em um ato

de cidadania e transformam a sociedade quando esse

comportamento passa a ser de toda a comunidade.

Consumir de forma consciente é satisfazer as

necessidades individuais sem perder de vista a

preservação do meio ambiente e a promoção do

desenvolvimento humano. O consumidor consciente

busca informações para Jazer suas escolhas,

informando-se sobre o impacto da produção, uso e

descarte de produtos e serviços sobre a sociedade, ,

e o meio ambiente. Desta forma, valoriza o papel

determinante que tem na cadeia de consumo.

-';

A visão do Instituto Akatu pode ser resumida com

outra palavra indígena: yandê, que' significa um

"grande nós feminino" e representa a construção

de' uma comunidade .rnundtal, sustentável pela,

participação de todos, que cuida do planeta e

acolhe o grande nós que nele convive.

Nesse contexto, il missão do Instituto é educar para
;

o consumo consciente. É informar, sensibilizar,

instrumentar, mobilizar e animar cidadãos para,

interiorizar o conceito e a prática do consumo
"-

consciente.

Para despertar os cidadãos para um consumo mais

responsável, o Instituto Akatu trabalha com três

bandeiras, representadas pela consciência no

consumidor da importância da sustentabilidade, da

responsabi I idade social e das pol íticas públ icas.

Na - primeira, desenvolve programas educativos e

informativos sobre o uso de recursos naturais e sobre
~

o consumo de produtos e serviços, em toda a sua

extensão, do ato da compra ao descarte. Na segunda,

atividades sob a perspectiva da responsabilidade social,

visando auxiliar o consumidor a desenvolver critérios

de escolhas que favoreçam o desenvolvimento da



..

responsabilidade social em empresas, O N Gs e

cooperativas. Na terce ira, prog ramas Iigados a

políticas públicas, com o objetivo de induzir e

viabiJizar o consumo consciente por essa via.

A atuação do Akatu inclui diversos produtos e serviços,

tais como ó site Akatu.net Cwww.akatu.net). corri

informações e instrumentos na área do consumo

consciente; o programa Sou Mais Nós, que leva para

empresas, escolas e comunidades um processo

educativo e informações sobre hábitos de consumo ••
í

consciente; a publicação Akatu Diálogos, resultado de

debates entre especial istas em temas relacionados ao

consumo; e esta pesquisa, que inaugura uma série

voltada a conhecer a visão e os hábitos dos cidadãos

. nas áreas relacionadas ao consumo.

A estratégia do Akatu é sempre trabalhar gradualmente

e de maneira concreta a experiência do consumo,

buscando contribuir para a utopia de uma sociedade

economicamente próspera, socialmente justa e

amb iental mente sustentável.
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