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RESUMO

Em um cenário em que questões políticas e ambientais permeiam a sociedade, são
criados diversos mecanismos que contribuem para um consumo mais consciente e
responsável. As certificações aparecem como resposta à manifestação do Mercado,
Governo e Consumidor. Com a criação destas certificações para orientar as esferas de
produção e consumo, compreende-se a necessidade de transmitir a informação sobre a
funcionalidade das certificações de forma clara e transparente. Entre diversas
certificações atualmente nos mercados, existe a certificação PROCEL-INMETRO. O
que se questiona é o real conhecimento sobre esse certificado. Os vetores dessa
informação conseguem transmitir ao público de forma transparente o que realmente
significa o certificado?
Esta dissertação tem dois objetivos principais: Identificar como os profissionais de
ponto de venda se informam sobre o certificado; verificar como estes profissionais
transmitem a informação sobre o certificado no momento de venda. Para atender os
objetivos do trabalho foi realizada uma pesquisa qualitativa com 35 vendedores de lojas
de varejo das regiões de Praia Grande, São Paulo e Guarulhos. Os vendedores
apresentaram as diferentes formas de como aprenderam sobre o certificado e a
relevância ao transmitir a informação que possuíam do certificado.
Palavras Chave: Certificação - Sustentabilidade - Consumerismo - Comportamento do
Consumidor - Consumo Sustentável

ABSTRACT
In a scenario in which political and environmental issues permeate society, several
mechanisms are created that contribute to a more conscious and responsible
consumption. The certifications appear as a response to the manifestation of the Market,
Government and Consumer. With the creation of these certifications to guide the
production and consumption spheres, it is understood the need to transmit the
information about the functionality of the certifications in a clear and transparent way.
Among several certifications currently in the markets, there is the PROCEL-INMETRO
certification. What is questioned is the actual knowledge about this certificate. Can the
vectors of this information transparently convey to the public what the certificate really
means?
This dissertation has two main objectives: To identify how point-of-sale professionals
are informed about the certificate; check how these professionals transmit information
about the certificate at the time of sale. In order to meet the objectives of the study, a
qualitative research was carried out with 35 retail store sellers from the regions of Praia
Grande, São Paulo and Guarulhos. Sellers presented the different ways they learned
about the certificate and relevance when transmitting the information they possessed
from the certificate.
Key-Words: Certification - Sustainability - Consumerism - Consumer Behavior –
Sustainable Consumption.
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1. INTRODUÇÃO
Questões ambientais e de sustentabilidade têm ganhado força nos debates
públicos sobre o desenvolvimento tecnológico do século XXI. Diversos são os setores
da economia que se influenciaram por questões ambientais e se apropriaram de soluções
industriais de caráter ecológico ou de impacto ambiental menos relevante comparado a
antigas tecnologias disponíveis no mercado. (MENDILUCE, 2015, p.8 e 9).
Em termos técnicos, produtos que se apropriam do constante desenvolvimento
de tecnologias a partir de soluções ecologicamente endereçadas são associados aos
estudos de desenvolvimento sustentável. (UNEP, 2011 p.1).
Uma das aproximações possíveis e bem estudada, devido ao seu impacto social
é a fabricação de produtos com maior eficiência de uso energético, gerando menor
consumo e impacto ambiental. Nesse sentido, o desenvolvimento sustentável em si, a
longo prazo, está relacionado a uma gestão dos recursos naturais, especialmente, formas
de geração e consumode energia.
Diversas empresas ao redor do mundo têm aderido a essas propostas em seus
produtos, bem como alguns mercados e setores específicos têm despendido esforços
conjuntos para modernização de suas tecnologias em prol de iniciativas sustentáveis.
(SOEIRO, 2011, p.77)
O Brasil está entre os países que durante a Conferência das Nações Unidas para
a Agenda de Desenvolvimento Pós-2015 anunciou suas metas para a COP 21.
(MINISTÉRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES, 2015, p. 1). Os objetivos delineados
seguem o caminho iniciado em 2009 com a instituição da Política Nacional sobre
Mudança no Clima,1 que inclui metas para a redução do desmatamento na região
Amazônica, manutenção de padrões de produção e consumo, uso eficiente de recursos
naturais, aumento da participação de energia renovável na matriz energética, bem como
medidas nas áreas de produção de energia elétrica, carvão, biodiesel, álcool e a
ampliação de iniciativas de reciclagem. (SPENCE & PIDGEON, 2010, p.657)

1

Vide
Lei
12.187
de
29
de
dezembro
de
2009,
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm, acessado em 29.06.2017.
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É nesse cenário que surge a importância da conscientização consumidora quanto
a questões ambientais, demandando consumo de produtos alinhados a busca de menor
impacto ambiental; o chamado consumo sustentável (MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, 2016), que tem como uma de suas facetas, a utilização de tecnologias que
permitam a maior eficiência no consumo energético.
Segundo Fontenelle (2017, p. 142), consumo consciente e responsável são
desdobramentos de um consumo sustentável, cada um focando uma dimensão do
consumo. Conforme o Instituto Akatu (2003, p.7), o consumo consciente é o conceito
mais amplo e simples de se aplicar no dia a dia: basta estar atento à forma como
consumimos e, no que tange em matéria ambiental e energética, trata-se de escolhas de
compra que privilegiam produtos com maior eficiência energética, menor uso de
embalagens e de empresas com reconhecimento de ecologicamente responsáveis.
A partir de um consumo mais sustentável, a sociedade envia um recado ao setor
produtivo de que quer que lhe sejam ofertados produtos e serviços que tragam impactos
positivos ao meio ambiente ou reduzam significativamente os impactos negativos.
(FONTENELLE,2017, p. 151).
Tais produtos e mercado para consumo responsável podem, em alguma medida,
ser facilmente reconhecidos através dos selos e certificações ambientais.
1.1.Problema de Pesquisa
Conforme Voltolini (2011, p. 47), os selos e certificações ambientais passam por
um grande desafio que está na capacidade de comunicar-se com o mercado consumidor
e serem reconhecidos de forma a potencialmente criar vieses para preferência na escolha
de consumo, gerando força impulsionadora para que o mercado produtor se adapte a
uma realidade de consumo ambientalmente preocupada(KOTLER, 2015, p.
145).Visando o cenário apresentado, o consumo torna-se fator determinante para a
contribuição na redução de danos ambientais. Porém, questiona-se com que
profundidade os agentes e canais de venda tem conhecimento sobre os benefícios dos
produtos, em específico, produtos com certificação PROCEL -INMETRO e estão
disseminando conhecimento e esclarecimento sobre os seus benefícios. O que a presente
dissertação busca responder é: Como os profissionais de PDV se informam e transmite
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aos consumidores sobre a existência e significância da certificação PROCELINMETRO?
A relevância da pergunta de pesquisa se dá pela importância dos vendedores
serem um ponto de contato com o público que procura por produtos com melhor
eficiência energética. Ademais, entende-se que os vendedores são um dos vetores
informacionais do conhecimento do certificado PROCEL. Além do contato direto com
os diferentes públicos, os profissionais de ponto de venda têm proximidade no momento
de decisão de compra dos consumidores, permitindo que utilizem a informação do
certificado para instruir um cliente ou concretizar uma venda. Os vendedores também
foram selecionados por serem um público que tem a capacidade de intermediar uma
relação entre instituições de treinamento e de promoção do certificado e consumidores
que possuem diferentes demandas de produtos eletroeletrônicos no mercado.
1.2.Recorte
O Selo PROCEL de Economia de Energia, ou simplesmente Selo PROCEL, tem
como finalidade ser uma ferramenta simples e eficaz que permite ao consumidor
conhecer, entre os equipamentos e eletrodomésticos à disposição no mercado, os mais
eficientes.
Criado pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – PROCEL,
programa do Governo Federal executado pela Eletrobras, o Selo PROCEL foi instituído
por Decreto Presidencial em 8 de dezembro de 1993.2
A partir de sua criação, foram firmadas parcerias junto ao INMETRO, a agentes
como associações de fabricantes, pesquisadores de universidades e laboratórios, com o
objetivo de estimular a disponibilidade, no mercado brasileiro, de equipamentos cada
vez mais eficientes.
Para isso, são estabelecidos índices de consumo e desempenho para cada
categoria de equipamento. Cada equipamento candidato ao Selo deve ser submetido a

2

Vide Decreto Legislativo nº 6 de 8 de dezembro de 1993, Disponível em:
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1993/decretolegislativo-6-22-abril-1993-358441-normapl.html, acessado em 29.06.2017.
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ensaios em laboratórios. Apenas os produtos que atingem esses índices são
contemplados com o Selo PROCEL.
O Selo PROCEL pode ser contemplado em 4 categorias de produtos:
eletrodomésticos, lâmpadas e reatores, bombas e motores e placas solares.
1.3.Objetivos da Pesquisa
A pesquisa se desenvolve a partir do questionamento de como se instruem os
profissionais de PDV e como estes transmitem aos consumidores a informação sobre a
existência e significância da certificação, ou seja, se o vendedor, como vetor de
informação para o consumo, sabe o que significam as classificações do Selo PROCEL
e leva em consideração a informação que elas transmitem no processo de sugestão e
convencimento do consumidor sobre aquisição de um produto.
Assim, o presente trabalho teve como objetivo geral: Identificar como os
vendedores de produtos com a certificação PROCEL-INMETRO se informam sobre o
certificado. E como objetivo secundário verificar como transmitem essa informação no
momento de venda.
1.4.Estrutura da Dissertação
Os capítulos desta dissertação estão organizados a fim de discutir os seguintes
pontos:
(a)

Certificações e mercado: apresentação da genealogia das certificações

ambientais, bem como normas, regulamentações, diferentes tipos de certificados e sua
consolidação nos mercados internacionais e nacionais.
(b)

Sustentabilidade e Consumo: demonstrar a definição do conceito de

sustentabilidade e desenvolvimento sustentável apresentando como se manifesta na
sociedade e no consumo de bens.
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(c)

Atitude Consumerista - O consumidor consciente e responsável:

apresentação do conceito consumerismo como forma de orientar para a escolha de um
consumo mais responsável e consciente;
(d)

O certificado PROCEL-INMETRO; proposta de revisão do certificado

PROCEL-INMETRO, sua criação e seu impacto econômico e social para o consumidor;
(e)

Metodologia de pesquisa: método e pesquisa aplicada para compreender

como os vendedores se informam e transmitem sobre produtos com certificado
PROCEL;
(f)

Análise Estrutural: análise do público entrevistado a partir de

levantamentos de institutos de pesquisa sobre os locais em que se realizou a pesquisa.
(g)

Análise de Conteúdo: análise e contextualização dos depoimentos dos

entrevistados, com base na literaturarevisada, sobre os meios de instrução e transmissão
de informação a respeito os produtos certificados;
(h)

Considerações finais: considerações finais sobre os agentes de venda

como vetores de aprendizado e informação do selo PROCEL-INMETRO na preferência
do consumidor.
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2. REVISÃO DA LITERATURA: As certificações e o mercado
A mobilização dos consumidores por informação e as regulamentações de
mercado abriram espaço para a criação de um mecanismo de orientação do consumidor
chamado: Certificação. Este processo baseia-se em informar nos rótulos dos produtos e
embalagens a sua origem e características de modo que o consumidor possa adquirir
determinados produtos com consciência dos seus impactos econômicos, ambientais e
sociais em relação aos demais produtos no mercado.
Junto com os debates sobre preservação do meio ambiente, pressões ambientais
regulatórias e a busca de informações pelos compradores de produtos e serviços nos
mercados, os rótulos e certificações foram criados por razão de preservação de recursos
do meio ambiente e porque os consumidores passaram a exigir informações
transparentes de funcionamento, eficiência, produção e

até consumo de insumos

utilizados pelas empresas.
Atualmente,

é

comum

identificarmos

nos

produtos

disponíveis

em

supermercados certificações impressas nas embalagens. Estas certificações podem ser
popularmente conhecidas como: selos verdes, ecológicos, selo de energia, declarações
ambientais, eco-selos, entre outros.
Na definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas, rotulagem
ambiental é uma certificação que atesta por meio de uma marca inserida em um produto
ou na embalagem que determinado produto ou serviço apresenta menor impacto
ambiental em relação a outros produtos comparáveis ou disponíveis no mercado.
Segundo o site oficial da ABNT:
Um Procedimento de Certificação se baseia em modelos internacionalmente
adotados, sendo desenvolvido de forma a se adequar da melhor forma ao
produto e ao processo produtivo que se pretende certificar.3

A entidade de padronização e normatização, ISO (Organização Internacional de
Normalização), estabeleceu um parâmetro internacional de características e exigências
para definição do que é uma certificação ambiental. Em 1998 a norma internacional de

3

Vide: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS E TÉCNICAS. "O que é certificação e como obtêla?". Disponível em <http://www.abnt.org.br/certificacao/o-que-e>, acessado em 27/01/2017.
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rotulagens ISO 14020 consolida a definição de certificação ambiental estabelecendo os
seguintes princípios:
Rotulagem e declarações ambientais fornecem informações sobre um
produto ou serviço em termos do seu caráter ambiental global, um aspecto
ambiental específico ou qualquer número desses aspectos. Compradores e
potenciais compradores podem usar essa informação na escolha de produtos
ou serviços que desejem baseados em considerações ambientais, assim como
em outras. O fornecedor do produto ou serviço espera que o rótulo ou
declaração ambiental seja efetivo para influenciar a decisão de compra em
favor do seu produto ou serviço. Se o rótulo ou declaração ambiental tiver
este efeito, a participação no mercado do produto ou serviço pode aumentar
e outros fornecedores podem responder melhorando os aspectos ambientais
dos seus produtos ou serviços para habilitá-los a usar os rótulos ambientais
ou as declarações ambientais, resultando em redução dos efeitos ambientais
negativos provocados por essa categoria de produtos ou
serviços.(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2002, p.13)

Abaixo os 9 princípios gerais da ISO 14020 para rótulos e certificações
ambientais, apresentado no estudo de Voltolini (2010, p. 50).
1 - Devem ser precisos, verificáveis, relevantes e não enganosos;
2 - Procedimentos e requisitos não devem ser elaborados, adotados ou
aplicados com intenção de, ou efeito de, criar obstáculos desnecessários ao
comércio internacional;
3 - Devem se basear em metodologia científica que seja suficientemente
cabal e abrangente para dar suporte às afirmações e que produza resultados
precisos e reproduzíveis;
4 - As informações referentes aos procedimentos, metodologias e quaisquer
critérios usados devem estar disponíveis e ser fornecidas a todas as partes
interessadas sempre que solicitadas;
5 - O desenvolvimento deverá considerar todos os aspectos relevantes do
ciclo de vida do produto;
6 - Não devem inibir inovações que mantenham ou tenham o potencial de
melhorar o desempenho ambiental;
7 - Quaisquer requisitos administrativos ou demandas de informações devem
ser limitados àqueles necessários para estabelecer a conformidade com os
critérios e normas aplicáveis;
8 - Convém que o processo de desenvolvimento inclua uma consulta
participativa e aberta às partes interessadas. Convém que sejam feitos
esforços razoáveis para chegar a um consenso no decorrer do processo;
9 - As informações sobre aspectos ambientais dos produtos e serviços
relevantes devem ser disponibilizadas aos compradores e potenciais
compradores junto à parte que faz o rótulo ou declaração ambiental.

As certificações e rotulagens tem a função de estimular o aperfeiçoamento da
qualidade ambiental por meio das práticas de consumo e produção que se apresentam
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nos diferentes mercados (PREUSSLER, et al. 2006, p. 3). As certificações também têm
o objetivo de nortear os consumidores para que possam consumir conscientemente e
impulsionar a demanda por produtos que atendam às exigências das certificações em
seus métodos de produção. Esta demanda por produtos e serviços que respeitam os
critérios ambientais das certificações permite uma maior proteção ao meio ambiente,
encorajando a inovação ambientalmente saudável na indústria por meio de diferentes
tipos de tecnologias produtivas que evitam a liberação de resíduos tóxicos, emissão de
gases na atmosfera, utilização de água e energia em abundância e insumos de produção
insustentáveis.
A certificação pode ser encarada como forma de comunicar e transmitir aos seus
consumidores um valor social ou ambiental agregado ao produto ou serviço que se
destina. Desta forma, diversas empresas começaram a entender a certificação como uma
vantagem mercadológica e o processo de rotulagem passou a se proliferar no mercado.
Para reforçar a transparência e imparcialidade os mercados sentiram a necessidade de
organizações e entidades independentes começarem a verificar e atestar os rótulos,
atributos de produtos e as declarações ambientais.
Como forma de organizar o cenário descrito no parágrafo acima, a Organização
Internacional de Normalização estabeleceu uma série de critérios e normas para a
rotulagem ambiental classificando em 4 tipos possíveis de certificação (MINISTÉRIO
MEIO AMBIENTE, 2002, p. 15):
Tipo I: Programas de terceira parte, fundamentados em múltiplos critérios
voluntários, que atribuem uma licença para uso de rótulos ambientais em
produtos, indicando a preferência ambiental global do mesmo, dentre uma
categoria de produtos, baseados em considerações de ciclo de vida;
Tipo II: Auto declarações ambientais informativas;
Tipo III: Programas voluntários que fornecem dados ambientais
quantificados de um produto, sobre categorias preestabelecidas de
parâmetros definidos por uma terceira parte qualificada, baseados numa
avaliação de ciclo de vida e verificados por essa ou outra terceira parte
habilitada;
Tipo IV: Rótulos ambientais monocriteriosos, atribuídos por uma terceira
parte, que se referem apenas a um aspecto ambiental, sem serem baseados
em considerações de ciclo de vida.

Podemos identificar o tipo (a) como os selos verdes ou ecolabels conhecidos
como rótulos ambientais. O (b) entende-se como declarações feitas por fabricantes ou
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produtores de determinado produto, o tipo (c) como rótulo com informação de
parametrização a partir de dados quantitativos do ciclo de vida de um determinado
produto, e (d) rótulos com informações ambientais sem base ou informação a respeito
do ciclo de vida de um produto.
Os critérios que diferenciam estes tipos de certificação podem estar ligados a
diferentes pontos como: o uso de energia, utilização de água, decomposição de resíduos,
emissão de gases na atmosfera e até insumos utilizados na fabricação e reciclagem de
determinado tipo de produto.
Conforme as pesquisas acadêmicas e levantamentos de mercado de Costa (2016,
p.24), Salzhauer (1991, p.13),Voltolini (2010, p.49) e o Ministério do Meio Ambiente
(2002, p.21), as rotulagens ambientais começam a existir no final da década de 1970.
Desta forma os governos, empresas, organizações privadas, órgãos reguladores,
associações, consultores especializados, indústrias, imprensa, e consumidores passam a
ser mobilizados e impactados pelas rotulagens ambientais no mercado.
A primeira certificação ambiental existente é a “Blue Angel”, criada em 1978 na
Alemanha, o seu critério de certificação está ligado às características de fabricação e
produção de produtos. O certificado Blue Angel surgiu com o questionamento dos
consumidores sobre como poderiam comprar produtos e serviços sem ter dúvidas do
seus impactos no solo, água, ar e saúde. Para que o consumidor pudesse adquirir um
produto com informações confiáveis o certificado foi desenvolvido para orientar os
consumidores. O certificado garante que um produto ou serviço atende padrões que não
são prejudiciais para saúde e meio ambiente. O certificado é gerido por 3 principais
órgãos: Júri do Rótulo Ambiental, órgão independente que toma as decisões do
certificado e conta com a participação de associações ambientais e de consumidores,
indústria, comércio, artesanato, autoridades locais, acadêmicos, mídia, igrejas, governo
alemão e estados federais. O Ministério Federal do Meio Ambiente, Conservação da
Natureza e Segurança Nuclear que é o proprietário do rótulo fornecendo informações
sobre as decisões tomadas pelo Júri. E a Agência Ambiental Federal que desenvolve
critérios especializados para a rotulagem.
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Em seguida o Canadá criou o seu programa denominado Environmental Choice
Program em 1988, este rótulo foi inicialmente criado pelo governo canadense e
posteriormente privatizado.
Em 1989, o programa de rotulagens Eco Mark foi criado no Japão com o objetivo
de promover um estilo de vida que colaborasse com o consumo e produção sustentável
dos japoneses. A Eco Mark é constituída por uma comissão que conta com apoio de
agentes governamentais, universidades, grupos de consumidores e especialistas em
diversas setores industriais do Japão. No mesmo ano também foi criada a rotulagem
ambiental nos Estados Unidos chamada Green Seal que é uma certificação baseada nos
ciclos de vida dos produtos e processos produtivos.
Em 1992, a União Europeia sugeriu a criação do rótulo EU - Ecolabel baseado
no impacto que os produtos e serviços causam durante o seu ciclo de vida.
Abaixo alguns dos primeiros certificados internacionais segundo o dossiê
organizado pela consultoria Ideia Sustentável (VOLTOLINI, 2010, p. 49):
Figura 1 - Primeiros Certificados no Mercado
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Fonte: Pesquisa feita autor
A partir dos levantamentos bibliográficos de Costa (2016), Silva e Ribeiro
(2005), Ministério do Meio Ambiente (2002) e Voltolini (2010) apresentam-se abaixo
os principais atores envolvidos que promovem, bem como fazem o processo de
certificação acontecer em todo o mundo:
a)

Os governos e esfera legislativa: o governo por meio de ministérios e

federações tem a função de reunir os demais autores para compreender o mercado que
as certificações fazem parte, e a partir de uma leitura conjuntural estabelecerem políticas
públicas, leis, regulamentações e mecanismos de incentivo fiscal para a adoção dos
processos de rotulagem e certificação. Por meio de leis, o governo deve contribuir
também no rigor dos processos de fiscalização na produção insustentável de empresas
e organizações. O papel do governo deve ser contribuir para o aprendizado educacional
sobre um consumo responsável e a importância dos rótulos e certificados nas escolas e
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no ensino fundamental realizando campanhas de comunicação para que estimulem um
consumo consciente e com menos impacto ao meio ambiente.
b)

Órgãos reguladores e associações: os órgãos reguladores têm a o objetivo

de controlar e regular os processos de certificação a partir de normas padronizadas para
que os players do mercado atendam os critérios de rotulagem e certificação. Os órgãos
reguladores atendem as ISOS 14000, 14020, 14021, 14025 e 14024 que buscam a
normatização e a padronização internacional do processo de certificação. As associações
podem ser de diversos setores e geralmente tem como seus associados representantes de
empresas e participantes de diferentes cadeias produtivas que utilizam diretamente ou
indiretamente o processo de certificação. As associações têm o papel fundamental de
reunir principais informações dos associados que estão no mercado para o
melhoramento dos programas e da utilização da certificação.
c)

Órgãos certificadores ou agências certificadoras: os órgãos e agências

certificadoras seguem os padrões mínimos estabelecidos pelos órgãos reguladores para
fornecer as certificações. Estes órgãos apresentam, fiscalizam e estabelecem critérios
como ciclo de vida de um produto e utilização de insumos de produção para a viabilizar
a chancela de um certificado. Este órgão durante a fase de testes, também supervisiona
e acompanha todos os processos de produção e consumo de um produto para avaliar o
seu desenvolvimento. Podem ser conhecidos como organismos e laboratórios de
inspeção e são acionados pelas empresas buscando os tipos de rotulagem. As agências
ou órgãos certificadores são responsáveis por conceder a certificação nos produtos e
serviços após a aprovação de todos os critérios padrões.
d)

Consultores especializados em orientar e promover a certificação: os

consultores fornecem apoio institucional aos diversos tipos de rotulagem em
desenvolvimento e em operação. Os consultores também têm a função de identificar
qual é a melhor certificação para determinado tipo de produto. Geralmente os
consultores avaliam como os processos de certificação podem se adequar às
necessidades empresariais. Um consultor também tem o objetivo de educar os clientes
em relação ao critérios e tipos de certificação existentes no mercado.
e)

Indústria: diversos setores compõem a indústria de certificação, desde

energia, iluminação, eletrodomésticos, alimentos, automobilístico e etc. Estas indústrias
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identificam a necessidade de determinados tipos de certificação devido à utilização de
recursos, procedências produtivas e de consumo das empresas que congregam
determinado setor industrial.
f)

Mídia e Imprensa: por meio de matérias, reportagens e notícias, a mídia

e a imprensa podem propagar o processo de certificação. Os governos, associações,
órgãos reguladores, órgãos de certificação e consultorias podem divulgar para a
imprensa por meio de veículos de comunicação digitais ou impressos, sendo eles sites,
jornais, revistas ou redes sociais, informações sobre as principais questões
mercadológicas que envolvem as certificações. A mídia e a imprensa também têm um
papel colaborativo na divulgação e propagação do conhecimento técnico e didático de
determinados tipos de rotulagens ambientais.
g)

Educação e capacitação: a educação básica sobre consumo consciente e

consumo responsável oferecido pelo governo por meio de escolas e sites tem o objetivo
de elevar a importância de consumir produtos certificados e que causam menor impacto
ao ambiente. A capacitação de profissionais por meio de empresas, organizações
terceirizadas, consultorias e mídia tem a possibilidade de instruir as pessoas sobre
aspectos técnicos e informativos do certificado. A capacitação de forma técnica dada
por empresas permite que as pessoas possam trabalhar e conhecer profundamente a
importância do certificado para o mercado e para o meio ambiente.
h)

Os consumidores: a consciência do consumidor para exigir produtos que

agridam menos o meio ambiente é um dos principais fatores predominantes para a
consolidação do certificado. O consumidor pode assumir o papel de vendedor de
produtos certificados, educador sobre os benefícios do rótulo tornando-se o principal
vetor de informação do certificado. O consumidor também tem a opção de comprar ou
não produtos com ou sem o certificado e estimular produções e consumos mais
conscientes através da sua demanda.
No Brasil o primeiro programa de certificação ambiental foi desenvolvido em
1993 pela ABNT4 nos padrões internacionais da ISO. A ABNT contribui para a
aplicação das normas da ISO 14000 que tem o objetivo de desenvolver normas de gestão

4

Vide: DIAS, José Luciano. História da normalização brasileira. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. Acessado
em: <http://www.abnt.org.br/images/pdf/historia-abnt.pdf>.22/01/2018
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ambiental e suas ferramentas. Anexada à ISO 14000, está a ISO 14020, ISO 14021, ISO
14025 e ISO 14.024. A ISO 14024, instituída em 1999, tem por objetivo definir regras
para os programas de rótulos de tipo I. No mesmo ano também foi criada a ISO 14021
que define regras para programas de certificação tipo II. Já a ISO 14025 tem por objetivo
definir os princípios e regras da certificação tipo III, ligadas a padronização do ciclo de
vida de um produto ou serviço. Estas normativas consolidam o marco internacional para
o processo de rotulagem e certificação no mundo.
Segundo os levantamentos de (PREUSSLER, et al. 2006, p. 6) e Voltolini (2002,
p.51), a primeira iniciativa de realizar um programa de certificação no mercado
brasileiro foi estabelecida entre a ABNT e o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental
e perdurou dos anos de 1990 à 1993 para a criação do primeiro certificado que se chama
Qualidade Ambiental. Este certificado tomou como base as normas da ISO 14020 e
14024 e tem objetivo de certificar produtos oriundos dos setores que utilizam papel,
couro, calçados, eletrodomésticos, artigos de toucador, aerossóis livres de CFC,
baterias, detergentes, etc. O programa utiliza a análise de ciclo de vida focando nos
processos de fabricação, manutenção, reciclagem, utilização e extração de matéria
prima, consumo e utilização do produto e desempenho ambiental no processo produtivo.
Atualmente podemos encontrar diversos tipos certificados no mercado brasileiro
atestando produtos e sua fabricação. Abaixo alguns dos certificados encontrados no
mercado nacional:
Figura 2 - Certificados Encontrados no Mercado Nacional – Pesquisa feita pelo autor
CERTIFICADO

PROCEL

IMAGEM

FUNÇÃO
O Selo PROCEL de Economia de
Energia tem como finalidade
ser uma ferramenta simples e
eficaz
que
permite
ao
consumidor conhecer, entre os
equipamentos
e
eletrodomésticos à disposição
do mercado, os mais eficientes
e que consomem menos
energia.

ANO DE CRIAÇÃO

LOCAL DE ORIGEM

1993

Brasil
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RAINFORESTALLIANCE

O Selo Rainforest Alliance tem
como objetivo definir práticas
agrícolas corretas e que causem
menos impacto à saúde dos
consumidores, assim como
estabelecer normas para gestão
do meio ambiente e dos
trabalhadores envolvidos com a
atividade produtiva.

1987

E.U.A

LEEDORGREENBUILDING

O LEED é um sistema de
certificação e orientação
ambiental de edificações.

1993

E.U.A

FSC

O FSC é um dos selos florestais
mais importantes em todo o
mundo. Está presente em
diversos produtos de origem
florestal. A presença do Selo
FSC é uma garantia de origem.
Os itens precedentes de
florestas manejadas de forma
responsável são identificados
com a certificação florestal FSC.

1993

Alemanha

IBD

Certifica produtos e processos
de produção agrícolas com o
intuito de verificar se o produto
está sendo cultivado e/ou
processado de acordo com as
normas de produção orgânicas
e biodinâmicas.

ECOCERT

Certificação
orgânicos.

de

produtos

-

1991

Brasil

França

Fonte: Pesquisa feita pelo autor
Um exemplo no mercado nacional são os produtos com a certificação FSC, um
conselho também conhecido como Forest Steward Ship Council ou conselho de manejo
florestal. O certificado FSC é uma certificação reconhecida mundialmente e identifica
por meio de seu logotipo, produtos oriundos da madeira e não madeireiros originados
do bom manejo florestal. O conselho FSC foi criado a partir de associações do terceiro
setor com o objetivo de tratar das questões ligadas ao avanço do desmatamento.
Atualmente é possível encontrar produtos com o certificado em marcas que produzem
lápis de cor, sacolas ecológicas, roupas e etc. No varejo encontramos a marca de móveis
Butzke que fabrica produtos certificados para as lojas Leroy Merlin e C&C. A
companhia que produzia carrocerias de caminhão e linhas de armazenamento de peças
de veículos no século XX adotou um posicionamento estratégico em relação ao
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desmatamento e a indústria madeireira ao desenvolver estudos sobre os eucaliptos no
mobiliário de lazer. Atualmente a Butzke é uma das maiores empresas de móveis
brasileira com o selo FSC e chega a exportar para mais de 30 países.5
Ao passo que as rotulagens e os debates sobre produção e consumo se tornam
explícitos entre as diferentes nações, a criação destes certificados configura uma
necessidade dos mercados de se adaptarem à consciência do consumidor e as políticas
públicas voltadas para a esfera de produção e consumo. Os programas de certificação
podem ser voluntários e não governamentais mas também podem contar com o apoio,
pressão e participação ativa de governos para a sua promoção para alavancar o comércio
internacional e gerar confiança sobre a produção e utilização de insumos oriundos de tal
produto, assim as certificações servem como ferramenta de implementação de políticas
públicas voltadas para desenvolvimento de padrões de consumo mais conscientes e
responsáveis (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2002, p.19). Com este tipo de
rotulagem no produto, o consumidor passa a ter um elemento orientador no mercado
podendo escolher com mais precisão o quer ou não quer consumir mediante o seu
impacto econômico ou ambiental.
Portilho (2005, p.55) apresenta as rotulagens como estratégia no campo de
consumo dos países europeus.
Observa-se uma série de alterações nos discursos e nas políticas ambientais,
principalmente nos países de primeiro mundo, como a criação de sistemas
como “Ponto Verde”, eco-taxas e eco-rotulagens. Progressivamente algumas
dessas ações atingem também os países periféricos. (PORTILHO, 2005,
p.54).

À medida que os países introduzem sistemas de certificação e aplicam exigências
de rotulagem relacionadas a políticas públicas, os consumidores passam a ter um
instrumento de defesa para a sua liberdade de escolha no mercado e vão refinando suas
habilidades como compradores para não serem lesados no ato de compra. A autora
Domingues (2013, p.42) afirma que a escolha de marcas, produtos e serviços pelo
consumidor vem sendo utilizada como uma ferramenta para manifestar ideais, valores
e posicionamentos políticos nos grandes centros urbanos. O poder de adquirir ou não

5

Vide: FLORESTAL-CBMF, C. B. D. M. (2008). Páginas verdes–Guia de compras de produtos
certificados FSC. Brasília: FSC Brasil. Disponível em
<http://www.silvaporto.com.br/admin/downloads/GUIA_DE_COMPRAS_DE_PRODUTOS_CERTIFI
CADOS_FSC.pdf>, acessado em 03/10/2017>
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determinadas mercadorias pode ser entendido como uma forma de protesto que
pressiona o mercado a atender regulações públicas exigidas pelos consumidores e o
Estado.
Um exemplo de boicote ao mercado é o que ocorreu com a marca de massas
secas Barilla. Após o presidente da companhia declarar que casais gays jamais
participaram dos comerciais de sua empresa, a comunidade LGBT organizou um
boicote internacional. A ação trouxe impactos para o caixa da empresa que pressionou
a criação de políticas de inclusão e o cumprimento de requisitos estabelecidos pela
organização pró LGBT.6 Outro exemplo de manifestação dos consumidores é o da
escolha de produtos de limpeza com menor impacto ambiental. Segundo uma pesquisa
conduzida pela empresa de pesquisa Reds (Research Designed for Strategy), 42% dos
consumidores brasileiros, com idades entre 15 e 70 anos, levam em consideração a
postura ecológica da marca frente aos impactos ambientais.7
Este tipo de protesto por garantias de adequação de processos produtivos e
companhias a determinados padrões de qualidade ou origem, também podem ser
verificados nas relações de cadeia de produção e as certificações.
Por pressão de normas reguladoras e mobilizações sociais de seus consumidores
as empresas passaram a certificar seus produtos e sistemas de produção como forma de
se resguardar e antecipar a eventuais implicações legais e sociais contra suas marcas.
Por outro lado, algumas indústrias e empresas também entendem e se apropriam
das certificações como oportunidade para agregar valor para os negócios e contribuir
não somente com o consumidor final, mas com toda a cadeia de acionistas. Nesse
sentido é possível observar o exemplo da indústria de construção civil, César (2011,
p.66) apresenta o conceito Green Buildings, “os prédios verdes”, prédios construídos
com menor impacto ambiental. Os prédios verdes demandam uma série de certificações
que envolvem diversas cadeias produtivas para a sua construção. Algumas das
certificações são LEED, AQUA, PROCEL Edifica e Selo Azul da Caixa. Desta forma

6

Vide: Após boicote gay, Barilla deixa de ser homofóbica e vira aliada dos LGBT. Disponível em:
<http://www.superpride.com.br/2015/08/apos-boicote-gay-barilla-deixa-de-ser-homofobica-e-viraaliada-dos-lgbt.html>. Acessado em: 25/09/2017
7
Vide: Consumidores querem produtos de limpeza mais verdes, revela pesquisa. Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/loja/2016/09/1814174-consumidores-querem-produtos-delimpeza-mais-verdes-revela-pesquisa.shtml> Acessado em: 22/01/2018.
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as empresas são impulsionadas a comprar produtos de diferentes cadeias produtivas que
atendam os critérios de certificação. César (2011, p. 68) ainda aponta o conceito e o
endossamento de certificados como um diferencial competitivo para as organizações:
O movimento pelas construções sustentáveis no brasil também tem
impulsionado toda a cadeia de construção civil a adotar as melhores práticas
que são as chamadas três frentes estratégicas para a sustentabilidade:
economia de água, economia de energia e redução no consumo de materiais
de construção. Os fabricantes de materiais da construção civil têm buscado
ganhar inclusive vantagens competitivas frente aos seus concorrentes em
função do seu desempenho em relação à sustentabilidade não só de um
produto, mas da organização.(CÉSAR,2011, p. 68 e 69)

Os produtos que carregam as certificações podem ser encontrados em diversas
lojas de varejo e atacado, sendo de fácil acesso aos consumidores. No meio das
prateleiras estes produtos não comunicam somente uma produção atestada ou uma
comprovação de redução de impactos, mas sim um posicionamento de marca, uma
qualidade superior e por vezes até uma segmentação por preço. Costa (2016, p.24)
afirma que as certificações servem para nortear os processos de uma empresa de forma
sustentável, Silva e Ribeiro (2005 p.54) apresentam que a institucionalização de uma
certificação em um processo produtivo ou produto proporciona confiança no que diz
respeito à qualidade ambiental, serviços e procedimentos prestados por uma
organização.
É interessante observar o caso de organizações que criam ferramentas para
ajudar na busca dos consumidores por produtos certificados. A FSC criou uma
plataforma que auxilia o público a encontrar os produtos e empreendimentos
certificados. A plataforma serve para localizar no mercado os produtos pelos códigos
do certificado, número de licença FSC e nome da empresa.8 Este tipo de mecanismo
contribui para o consumidor incentivando um consumo mais consciente e responsável.
Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Akatu (2006, p.44) sobre práticas do
consumo consciente a ação de verificar a certificação ambiental dobrou de 2005 para
2006. Já o PROCEL, por meio do Centro de Informação de Eficiência Energética dispõe
uma lista de equipamentos, categorias e critérios para certificação.9 Um dos objetivos
deste órgão é criar e sustentar uma base de conhecimento sobre eficiência energética, a

8

Vide: FSC Marketplace. Disponível: <https://marketplace.fsc.org/.>. Acessado em 02/01/2018
Vide: Procelinfo. http://www.procelinfo.com.br/main.asp?View=%7BB70B5A3C-19EF-499D-B7BCD6FF3BABE5FA%7D>>. Acessado em 02/01/2018
9
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partir de informações produzidas no Brasil e no exterior e disseminá-la para os públicos
interessados pelo tema.
Michelletti (2004, p. xxi e xxii) ressalta dois ingredientes importantes para o
sucesso das certificações: a concorrência de mercado e o apoio do consumidor.
O apoio ao consumidor é crucial para o sucesso dos esquemas de rotulagem,
porque o nível de consciência do consumidor, bem como o suporte público
da rotulagem ecológica decidem se o mercado de negócios deve considerar
os modelos de rótulo ecológico atraentes ou não. A concorrência de mercado
é importante, porque os negócios tomam nota de que seus concorrentes
utilizam o esquema ou não. Se eles temem que o uso de um rótulo ecológico
por parte de um concorrente levará a uma perda das partes de mercado, eles
procuram a certificação ecológica adequada para seus produtos, o que, por
sua vez, ajuda a aumentar a conscientização pública do meio ambiente e
oferece suporte adicional ao esquema de rotulagem.(Micheletti, 2004, p xxi
e xxii)10

Entretanto, mesmo com o esforço de organizações, regulamentações, políticas
públicas e até fenômenos climáticos, os certificados ainda sofrem com uma dificuldade
de comunicar ao mercado a sua existência. A quantidade de certificados disponíveis no
mercado também pode gerar confusão na cabeça do consumidor. Segundo uma pesquisa
realizada pela BBMG em 2009 (apud VOLTOLINI, 2010, p. 56), os consumidores
americanos têm dificuldade de reconhecer os selos do mercado nacional. Abaixo um
ranking com resultados da pesquisa sobre os selos reconhecidos pelos consumidores.

Figura 3: Ranking de Reconhecimento de Certificações

10

Tradução minha do original: Consumer support is crucial the success of the labeling schemes because
the level of consumer awarness, as well as public support of the eco-label, decides whether business finds
eco-label schemes attractive. Marketing competitionis importante, because business make note of whether
their competitors make use of the scheme or not. If they fear that a competitor’s use na ecolabelcertificationoftheirproducts, which in turn helps raise public environmental consciousness and gives
added support to the labeling scheme.
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Fonte: BMMG apud VOLTOLINI, 2010, p.56
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São tantas as opções de certificados no momento de compra que o consumidor
por vezes não consegue abstrair o significado específico de cada selo. Em contrapartida,
o Instituto Akatu (2006, p.64) identificou em pesquisa realizada no ano de 2006, um
aumento de 69% em relação ao ano de 2003 no índice de reconhecimento de certificados
e instituições pelos consumidores. Estes tipos de dados ilustram um cenário em que os
certificados vêm se tornando gradativamente mais presentes na vida dos consumidores.
Salzhauer (1991, p.36) acrescenta que o processo de certificação pode trazer mensagens
sobre consciência ambiental aos consumidores, apresentando um momento ideal para
os ambientalistas e as indústrias de trabalharem em conjunto.
Por trás dos objetivos de comunicação aos diferentes públicos é relevante
compreender como as instituições e organizações comunicam as características das
certificações. Apesar da disposição nas embalagens dos produtos nem todas as
certificações transmitem de forma clara suas funções podendo causar uma ressonância
de entendimento. Pensando nisso os órgãos certificadores atuam em diferentes canais
de comunicação para transmitir o significado e a razão dos selos.
Costa (2016, p.64) relata que existem diversos canais de comunicação para a
difusão sobre o conhecimento de cada certificado. Segundo a sua pesquisa, o canal de
comunicação mais utilizado pelas organizações são os websites. Além das embalagens
dos produtos dispostos em pontos de venda e os sites oficiais, existem as redes sociais,
materiais impressos, eventos, feiras especializadas e relatórios de sustentabilidade.
O caso da certificação Rainforest Alliance ilustra a atuação contínua sobre a
importância ambiental que as certificações possuem para diferentes indústrias. A
organização sem fins lucrativos está presente em diferentes redes sociais como:
Facebook11, Instagram12, Twitter13e também possui o site oficial14 com diversos
documentos explicando como se estabelece os procedimentos de certificação. Outro
exemplo de comunicação com os diversos públicos é o do órgão certificador
INMETRO, que também possui página oficial e atuação em diferentes redes sociais. O
perfil do INMETRO é constantemente ativo em suas páginas do Facebook15 e
11

<https://www.facebook.com/RainforestAlliance/>. Acessado em: 02/12/2017
<https://www.instagram.com/rainforestalliance/>. Acessado em :02/12/2017
13
< https://twitter.com/rnfrstalliance>. Acessado em: 02/12/2017
14
<https://www.rainforest-alliance.org/>. Acessado em: 02/12/2017
15
Entramos em contato com o INMETRO através de sua página do Facebook na data 03/03/2017.
<https://www.facebook.com/Inmetro/>. Acessado em: 03/03/2017
12
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Twitter16 atendendo por mensagens privadas e em comentários em publicações
perguntas do público sobre procedimentos e pesquisas.
Mesmo com todos estes canais de comunicação para estimular as mensagens
sobre as certificações ainda é possível encontrar entraves na comunicação entre os
certificados e o público. Martins (2013, p.8) realizou uma pesquisa com os
consumidores de Curitiba e Paraná para compreender a natureza dos fatores que
influenciam o consumidor na compra de produtos eletroeletrônicos com o certificado
PROCEL e foi diagnosticado que muitas pessoas só conhecem o certificado no
momento de compra ou por mídias televisivas.
A presente pesquisa apontou que a maioria dos entrevistados pouco conhece
sobre o Selo PROCEL, e conheceram o Selo, principalmente, pela mídia
televisiva e por ser um argumento de venda utilizado pelos vendedores nas
lojas. Para os entrevistados, o Selo PROCEL é pouco divulgado nos veículos
de comunicação e os vendedores das lojas não estão preparados para explicar
os seus benefícios. Nesse sentido, o governo deveria investir mais em
publicidade para esclarecer a população sobre a existência do Selo PROCEL
e dos seus benefícios para a sociedade e para o meio ambiente. Também, os
vendedores das lojas devem ser treinados para explicar aos clientes quais são
as diferenças entre um produto com o Selo PROCEL e outro sem esse selo.
(MARTINS, 2013, p.13)

O caso de Martins (2013, p.13) configura um cenário em que a comunicação
desde o ponto de venda até os canais midiáticos ainda não é comprovadamente eficaz a
ponto de esclarecer para os públicos as reais funções do selo PROCEL nos
eletrodomésticos. Estes vetores de informação precisam ser aprofundados e estudados a
fim de se tornar um mecanismo de instrução claro e transparente para o público
consumidor não ser lesado em suas compras.
Em outro prisma, os conhecimentos do público consumidor sobre os certificados
podem variar de acordo com o seu interesse e necessidade de compra. A propensão a
busca de informação se torna relevante quando o consumidor se encontra em um
momento de comparação e escolha entre produtos. A relação dos consumidores e o
conhecimento dos certificados está pautada na reprodução dos seus valores e ideais no
ato de compra. Ao comprar um produto certificado um consumidor comunica mais do
que uma simples prática de compra por razões econômicas e de bom gosto, mas sim um
estilo de vida e uma prática idealista. Conforme Baudrillard (1997, p.211) reforça: “o
objeto de consumo é assim exatamente aquilo no qual o projeto se ‘resigna’”. O
16

<https://twitter.com/inmetro>. Acessado em: 02/12/2017
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consumidor exige seus direitos e manifesta um posicionamento por meio do consumo.
Portilho (2005, p.220) enfatiza a existência de conexões entre opções políticas,
preferência por mercadorias e estilos de vida adotados torna o consumidor engajado em
atividades que expressam seus valores, identidades, distinção e coesão social.
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3. SUSTENTABILIDADE E CONSUMO
A escolha por produtos certificados nos mercados colabora diretamente e
indiretamente com os recursos existentes no meio ambiente e a sociedade. Quando uma
pessoa é orientada a tomar decisão de comprar um produto com um certificado atestando
que emite menos CO2, necessita de menos energia para desempenhar uma função,
desperdiça menos água ou até mesmo tem a contribuição para uma razão social, entendese que este produto ou serviço colabora diretamente com uma causa ligada a
sustentabilidade. O produto certificado e atestado viabiliza que processos fabricação ou
tempo de vida de determinados produtos e serviços não levem recursos naturais a
exaustão contribuindo para uma gestão de recursos naturais com menos impacto.
O economista e prêmio Nobel de economia de 201817, William Nordhaus (1995,
p.4), apresenta a sustentabilidade como forma de alocação de recursos para que as
futuras gerações possam ter padrões de vida que sejam similares ou semelhantes aos das
gerações atuais. Nordhaus (1995), enfatiza que o conceito de sustentabilidade está
ligado diretamente ao consumo e a utilização dos recursos existente de cada nação.
Também economista e laureado com prêmio Nobel18, Robert Solow (1991,
p.182), afirma em suas pesquisas sobre as perspectivas econômicas de sustentabilidade
que o conceito de sustentabilidade é amplo e que consolida uma obrigação moral com
as futuras gerações. Solow (1991) reforça que é impraticável que todas as gerações
deixem os recursos de água, ar, e solo completamente despoluídos como no começo do
mundo e que isso poderia paralisar atividades econômicas, no entanto demonstra: a
sustentabilidade enfatiza que a equidade distributiva e a gestão racional de recursos são
importantes para o desenvolvimento econômico, social e ambiental.
(...) A sustentabilidade é sobre equidade distributiva. É sobre quem recebe o
quê. Trata-se da partilha de bem-estar entre as pessoas presentes e as pessoas
do futuro. Também enfatizei a necessidade de ter em mente, ao fazer planos,

17

Vide: Especialistas em clima e inovação tecnológica vencem Nobel de Economia. Disponível:
<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/especialistas-em-clima-e-inovacao-tecnologicavencem-nobel-de-economia.shtml>. Acessado em 10/10/2018
18

Vide: A importância da educação para o crescimento econômico. Disponível em:
<http://g1.globo.com/economia/blog/samy-dana/post/importancia-da-educacao-para-o-crescimentoeconomico.html>. Acessado em 10/10/2018
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que não sabemos o que eles farão, o que eles vão gostar, o que eles vão
querer.19(SOLOW, 1991, p.182)

A partir da definição acima, compreende-se a sustentabilidade como a busca
constante pelo equilíbrio das ações humanas para uma melhor utilização dos recursos
naturais do meio ambiente (TEIXEIRA,et al. 2004, p.8). Elkington (2001, p.52), reforça
que a melhor ou pior utilização desses recursos impactam as dimensões social,
econômica e ambiental. A sustentabilidade de recursos por meio do consumo e da
produção promove e estimula um desenvolvimento sustentável nas dimensões de
Elkington.
O conceito de adotar práticas sustentáveis para alcançar um desenvolvimento
sustentável foi abordado pela primeira vez na ONU, em 1987 através da comissão
mundial do meio ambiente e desenvolvimento, conhecida como Brundtland
Commission. A comissão propõe estratégias de longo prazo para o alcance do
desenvolvimento sustentável (BRUNDTLAND, 1987, p. 41).
O desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que atende às
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações
futuras de atender suas próprias necessidades. Contém dentro dele dois
conceitos-chave:
* o conceito de "necessidades", em particular as necessidades essenciais dos
pobres do mundo, prioridade absoluta deve ser dada;
* e a ideia de limitações impostas pelo estado da tecnologia e organização
social sobre a capacidade do ambiente de atender às necessidades presentes
e futuras.20(BRUNDTLAND, 1987, p. 41)

As estratégias propostas no documento de Brundtland contemplam questões de
preservação de espécies e ecossistemas, combate contra a fome, energia e produção,
produção industrial, crescimento urbano, entre outros. No relatório de Brundtland é
impossível desassociar a produção e o consumo do desenvolvimento sustentável.

19

Tradução minha do original em inglês: (...) sustainability is about distributional equity. It is about who
get swhat. It is about the sharing of well- being between presented people and future people. I have also
emphasized the need to keep in mind, in making plans, that we don’t know they will do, what they will
like, what they will want.
20

Tradução minha do original em inglês: Sustainable development is development that meets the needs
of the present with out compromising the abilityof future generations to meet their own needs. It contains
with
in
it
two key concepts: the concept of 'needs', in particular the essential needs of the world's poor, to which
over riding priority should be given; and the idea of limitations imposed by the state of technology and
social organization on the environment's ability to meet present and future needs.
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Portilho (2005, p. 220) fundamenta que o consumo e o consumidor se engajam
diretamente nas atividades de cunho social, ambiental e econômica podendo ser
parâmetro para a criação de políticas públicas que impactarão na alocação de recursos
para as gerações futuras.
Um consumo que atenda as necessidades humanas e se preocupe com outras
gerações e a distribuição social pode ser encarado como um consumo sustentável. A
Oxford Comissionon Sustainable Consumption21 define que o consumo sustentável é o
consumo que deve suportar a habilidade das presentes e futuras gerações satisfazerem
suas necessidades de consumo material, sem causar impacto irreversível ao meio
ambiente ou perda de funções nos sistemas naturais (MICHAELIS, 2003, p. 931).
Segundo Michaelis (2003, p. 916) o consumo sustentável está associado às
práticas de negócios que impactam a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável.
Estas práticas são desenvolvimento de novas tecnologias, mudanças nos incentivos
econômicos e legais que orientam a produção e consumo, e por fim, mudanças nos
valores e discursos que moldam a cultura de negócios, governo, mídia e sociedade civil.
A partir de Michaelis (2003, p.921), podemos afirmar que as práticas de certificação nos
mercados podem ser um exercício aprofundamento em padrões de tecnologia,
monitoramento de produção/consumo, até questões legais e sociais. Portilho(2005,
p.158) ratifica os relatos das pesquisas de Michaelis (2003) afirmando que as políticas
de consumo sustentável devem incluir, portanto, instrumentos para encorajar mudanças
tecnológicas no desenho dos produtos, informação nos rótulos (eco-rotulagem) e
manipulação dos preços (eco-taxas), de forma a reestruturar práticas integrativas de
consumo com a preocupação ambiental e social.
Os autores Ribeiro e Veiga (2011, p.48) em sua pesquisa para encontrar uma
escala para o consumo sustentável, definem que o consumo sustentável é a busca por
produtos que passam pelos mesmos critérios que exigem as certificações existentes no
mercado e que procuram ser ecologicamente corretos22.
Assim, estabeleceu-se nesta pesquisa a seguinte definição: o consumo
sustentável envolve a busca por produtos e serviços ecologicamente corretos,

21

A Oxford Comissionon Sustainable Consumption é uma comissão que visa promover o debate e a
ação para alcançar o consumo sustentável no mundo.
22
Vide: Figura 2 desta dissertação: Certificados encontrados no mercado Nacional – Pesquisa feita pelo
autor
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a economia de recursos como água e energia, a utilização cuidadosa de
materiais e equipamentos até o fim de sua vida útil, a reutilização sempre que
possível e a correta destinação de materiais para reciclagem no fim do ciclo
de vida dos produtos. (ALMEIDA RIBEIRO; TEIXEIRA VEIGA, 2011,
p.48)

O uso, descarte, compra e seleção de produtos são comportamentos do
consumidor que reverberam diretamente sobre o consumo sustentável (SOLOMON,
2002, p.24).
Baseado nos levantamentos de Dias (2007, p. 123) e Ribeiro e Veiga (2011,
p.48), as fases de pré-uso, uso e pós-uso de um produto também intensificam o consumo
sustentável. No momento de pré-uso do produto com finalidade de praticar o consumo
sustentável, identifica-se informações relacionadas à reciclagem de produto, produção
sem agrotóxicos e alguma possível identidade com uma causa ecológico. No uso, o
consumo sustentável procura por redução no nível e frequência de consumo, eficiência
e otimização na utilização energética e de água e formas de ampliar a vida útil dos bens
de consumo duráveis. E como fase final, o pós-uso, momento em que a prática de
consumo sustentável preocupa-se com descarte, eliminação segura de resíduos,
reciclagem e possível reutilização de produtos.
Com o estímulo do consumo sustentável é possível contribuir para o alcance de
um desenvolvimento sustentável reduzindo a pressão sobre os recursos naturais e os
impactos que as empresas e as esferas de produção causam no meio ambiente. Por outro
lado, no momento do consumir os consumidores se deparam com a necessidade de ter
consciência e responsabilidade com as suas escolhas individuais em relação a origem e
a utilização de produtos, uma vez que consequentemente influenciam o diretamente as
dimensões ambiental, social e econômica. Da Silva (2012, p. 224), coloca o consumidor
como centro das decisões conscientes e responsáveis que demonstram que a escolha de
grupos de indivíduos ao consumir fazem a diferença na prática de um consumo
sustentável.
Visualizando o indivíduo como o principal responsável pelas transformações
quanto à busca pelo consumo sustentável, torna-se necessário considerar
características tais como: a cultura na qual essa sociedade do consumo está
envolvida, o estilo de vida adotado, o poder aquisitivo da população, as
questões éticas assumidas por cada um, bem como a educação a qual essa
sociedade está sujeita para obter uma percepção sistemática da necessidade
de se tornar mais consciente. Aspectos estes que estão diretamente
relacionados com as obrigações dos outros atores supracitados e que
demonstram a complexidade existente para tanto.(DA SILVA, 2012, p.227)
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Visualiza-se então dois desdobramentos do consumo sustentável: o consumo
responsável e o consumo consciente.
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4. ATITUDE CONSUMERISTA - CONSUMIDOR CONSCIENTE E
RESPONSÁVEL
A cultura do consumo vem sendo reformulada por meio de questões políticas e
sociais tornando os consumidores cada vez mais responsáveis e conscientes das suas
ações. As atitudes responsáveis no consumo contemplam assuntos que tratam do meio
ambiente e sociedade. Fontenelle (2018, p.141), afirma que um consumo responsável
implica no exercício de consumo que impacta positivamente ou negativamente o meio
ambiente, sociedade e indivíduo. Enquanto o consumo sustentável se estabelece na
alocação de recursos para a utilização das futuras gerações, o consumo responsável
apresenta-se nos atos constantes de compra, objetivando um propósito racional de
cidadania, principalmente por preocupar-se com uma atitude que impactará nas futuras
gerações. O consumidor responsável está atento com a sua postura, desde as formas de
expressão por consumo, sejam elas por motivos de distinção ou pertencimento, até o seu
estilo e filosofia de vida.
Conforme os levantamentos de Beck e De Faria Pereira (2010, p.3), a origem da
palavra consumo é apresentada como uma derivação da palavra em latim consumere,
termo utilizado como sinônimo para usar até o final, destruir, desperdiçar e esgotar. O
consumidor responsável reconstrói a sua postura frente ao consumo contemporâneo a
partir de atitudes e preocupações socioambientais trazendo reflexões de ordem moral e
cultural sem ser marginalizado na lógica de mercado. O consumidor responsável
possibilita que o ato de consumir seja menos degenerativo para outras gerações. Para
Adams (2013, p.71) o consumidor responsável reflete em suas práticas de consumo
diversas preocupações que têm impacto na sociedade, tornando o consumo uma atitude
voltada para a defesa da cidadania.
O consumidor responsável é aquele que está sempre atento na hora da
compra, que se preocupa em adquirir alimentos da estação, dando preferência
aos produtos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos e pesticidas; que está
atento às embalagens dos produtos e dá preferência aos que geram menos
resíduo; que evita a troca de equipamentos eletrônicos procurando, por
exemplo,
melhorar
seu
computador
em
vez
de adquirir um novo (todos os anos, mais de vinte milhões de toneladas de
equipamentos eletrônicos são descartados e não são reciclados). Esse
consumidor procura adquirir mercadorias fabricadas na sua região, evitando
as que sejam transportadas por longas distâncias, que geram emissão dos
gases causadores do aquecimento global; preocupa-se, também, com o
descarte de pilhas e baterias, cujos componentes são altamente tóxicos e
prejudicam a saúde humana e o meio ambiente quando depositadas em
“lixões” ou aterros sanitários. Na hora das compras, usa sacolas de pano (ou
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de outro material resistente), para não utilizar sacolas plásticas – as grandes
vilãs do meio ambiente. Além desses cuidados, faz uso de pilhas
recarregáveis, mas prefere utilizar equipamentos que funcionem com energia
solar ou dínamo. Dentre suas preocupações, a mais importante é comprar
somente o necessário para não desperdiçar e estar atento a propagandas,
promoções e ofertas, analisando-as com muito critério para decidir se adquire
ou não tal produto.(ADAMS, 2013, p.71)23

De acordo com Borges (2012, p.21), o ato de consumir abriga as diferentes
formas de exercício político e de cidadania. Alguns autores (BORGES 2012, p.18;
DOMINGUES p.43; MICHELLETI, p. 249 PORTILHO, p. 172) exploram a
manifestação das esferas públicas na formação de um consumidor mais engajado e
responsável. Os boicotes, cooperativas de consumo, rotulagens de produtos também
podem ser entendidos como táticas e movimentações dos consumidores que reverberam
não só para o campo de consumo, mas também para questões de produção. Estas táticas
podem ser compreendidas como fenômenos de aprendizado social pela convivência com
as imposições de mercado e as escolhas dos consumidores. O consumo tem ligação
emdiferentes aspectos do nosso cotidiano e pode influenciar em nossos estilos de vida,
escolhas políticas, modos de comprar, orientações econômicas e até questões legais
(BORGES, 2012. p.11).
A iniciativa de apoio a diferentes formas de produção que contam com a
participação do consumidor envolvendo questões de economia popular solidária,
eficiência energética, agricultura familiar e até trabalhos de economia criativa
influenciam as esferas de conscientização de direitos de consumo e produção para
mercados mais justos e articulados por meio de organizações não governamentais,
órgãos reguladores e por vezes associações do terceiro setor que apoiam modelos
produtivos e de consumo sustentáveis. É neste cenário que segundo Micheletti (2004, p.
xiv) encontramos a utilização do mercado como arena política e das escolhas dos
consumidores como cidadãos para reforçar as suas preocupações políticas e econômicas
sobre o consumo.
Tradicionalmente, a participação política envolveu a relação entre cidadãos
e seu governo, que por sua vez regula o mercado. O conceito de
consumerismo político acrescenta-se a essas concepções, na medida em que
os cidadãos se voltam diretamente para o mercado com uma variedade de
preocupações políticas. (Michelleti, 2004, p.xxii.) 24

23

Adams in Caderno de aulas Temáticas: Cidades: Sustentabilidade, ação e ensino
Tradução minha do original em inglês: Traditionally, political participation has envolved the
relationship between citizens and their gorvernment, which in ternregulates the market. Thus political
24
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As preocupações do consumidor descritas na passagem acima implicam na
forma que o consumo exerce o papel fundamental na tomada de decisão política e moral
no cotidiano de cada indivíduo. Neste sentido, conforme os consumidores vêm adotando
posturas políticas e resgatando aspectos ligados à cidadania, visualizamos uma
transformação em que as pessoas passam a ser portadoras de informações e
preocupações conscientes sobre seus direitos e deveres. Temas como saudabilidade,
sustentabilidade, ética, justiça social, bem-estar animal, origem e formas de produção
de produtos e serviços começam a permear e orientar o processo de escolha dos
consumidores. Em outro prisma, a partir da influência de movimentos e organizações
para o alcance da sustentabilidade desenvolve-se um ambiente regulatório para
empresas em que se visualizam ações como certificações e rotulagens ambientais em
produtos e até a criação de políticas públicas (CÉSAR, 2013, p.26) 25. Em determinados
casos as rotulagens são a própria ferramenta para a implementação de políticas públicas
e conscientização.
Os rótulos ambientais são uma das ferramentas disponíveis para
implementação de políticas públicas orientadas para o desenvolvimento de
novos padrões de consumo, ambientalmente mais saudáveis, e para o
fomento da evolução da produção industrial. Deve-se destacar que os
programas de rotulagem ambiental são, por definição, voluntários e, na sua
maioria, conduzidos por organizações não-governamentais. A generalidade
dos programas no mundo conta com a participação ativa dos governos como
seus promotores ou incentivadores. (MINISTÉRIO MEIO AMBIENTE,
2002, p. 19)

O processo de informatização do consumidor e as suas relações com a cidadania
deu origem a um consumidor mais consciente e responsável. Borges (2013, p.58),
afirma que o consumo consciente é um movimento no qual o consumidor é qualificado
com base nas suas escolhas no consumo e não somente no seu poder de compra.
Preocupações como exploração de mão de obra ou trabalho escravo, uso na composição
de produtos de insumos ou itens que comprometem ou ameaçam a saúde e integridade
de consumidores, impactos no ambiente e questões de desmatamento são alguns temas
que despertam e incentivam a mobilização dos consumidores conscientes.
O consumo consciente é caracterizado principalmente pelo consumo de produtos
sustentáveis somado a uma série de preocupações com aspectos que envolvem questões
consumerism challenges this conception by showing how citzens turn directelly to the Market with a
variatyof political concerns.
25
CÉSAR in Ciência e Tecnologia Como Vetores para a Sustentabilidade. A Evolução do Conceito de
Sustentabilidade da Conferência de Estocolmo 72 à Rio + 20. 2013
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socioambientais (DE GOÉS LIMA et al. 2016. p.101). Conforme Bacha, Strehlau e
Schaun (2012, p.78), o consumo consciente pode ser balizado por um estilo de vida que
objetiva um bem-estar maior por meio do exercício de consumo preocupado com a
responsabilidade social e ambiental dos seus impactos.
Apagar as lâmpadas em ambientes desocupados, evitar o desperdício de água em
atividades do dia-a-dia, racionalizar a utilização de energia elétrica, planejar as compras,
reciclar materiais e ver rótulos e certificações antes de realizar alguma compra, são
formas de praticar e exercitar o consumo consciente.
Estas práticas de consumo são asseguradas e ratificadas pelas esferas legislativas
impactando no acesso aos bens e poder de escolha de cada consumidor. Assim estruturase um consumidor consciente que é marcado por uma consciência individual ressaltando
o seu papel como comprador e o seu impacto para a cidadania (FONTENELLE, 2017,
p.143).
O consumidor moderno nasce quando acontece uma revolução interna nos
indivíduos, que então tomam consciência da força e importância que têm
como compradores, e passam a se organizar coletivamente para lutar por
direitos reconhecidos. Nesse aspecto, a gênese do consumidor se comunicar
intimamente com a ideia de cidadania discutida pela cientista social Maria
Lourdes Mazini Couvre (2011). A pesquisadora ressalta a ideia de que a
cidadania só pode existir efetivamente quando os indivíduos incomodados
com a suas condições e educados sobre os seus direitos, levam para a esfera
pública os seus sofrimentos individuais através de reivindicações ou lutas
organizadas por eles próprios ou por grupos representativos. Dessa forma se
deu a passagem dos compradores para a condição de consumidores.”
(BORGES, 2013, p.63)26

Podemos identificar as ações de comunicação de cunho ambiental, do terceiro
setor e especificamente da ONG Green Peace por um consumo mais consciente27, com
o intuito de equilibrar argumentos relacionados à má utilização de recursos naturais e a
ameaça para espécies em extinção. Por meio de instituições do terceiro setor são
enviadas mensagens para a conscientização e politização através do consumo. (LEITE,
2003, p 2).

26

BORGES in Ciência e Tecnologia Como Vetores para a Sustentabilidade. Consumo Consciente e
Ativismo Digital
27
Vide: Vídeo intitulado “greenpeace - kitkat - Ask Nestlé CEO to stop buying palm oil from destroyed
rainforest” Disponibilizado em: https://www.youtube.com/watch?v=1BCA8dQfGi0. Acessado em
29.06.2017
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Além das iniciativas de ONGS e associações, questões ambientais e de
sustentabilidade tem ganhado evidência no mercado. Em correlação com estudos de
Portilho (2005, p.74) e a transformação do consumo como prazer e direito em dever de
cidadão, a corrida global para a redução das emissões de gases na atmosfera torna-se
um instrumento para as esferas de produção e de consumo estimulando comportamentos
conscientes e de politização do consumo no mundo. Com o Acordo de Paris28 em vigor,
o incentivo a mitigação de CO2, uso eficiente de energia, expansão das energias
renováveis e outras ações torna-se um importante motor para o desenvolvimento
sustentável mundial.
O objetivo central do Acordo é fortalecer a resposta global à ameaça da mudança
do clima e de reforçar a capacidade dos países para lidarem com os impactos decorrentes
dessas mudanças, mantendo esforços para evitar a emissão de gases de efeito estufa e o
aumento da temperatura mundial. O consumo politizado e consciente surge como a
opção chave para o cumprimento dos objetivos do acordo, expandindo o seu papel em
uma cultura de consumo. Segundo o Acordo:
Reconhecendo, ainda, que a adoção de estilos de vida sustentáveis e padrões
sustentáveis de consumo e produção, com as Partes países desenvolvidos
tomando a iniciativa, desempenham um papel importante no combate à
mudança do clima. (Acordo de Paris, p.1)

O consumidor passa a se tornar um ator social crítico por meio das suas ações
no mercado e desta forma é impulsionado para uma reflexão mais profunda sobre seus
conceitos e valores afetando suas preferências por determinados produtos, marcas e até
empresas visando uma preocupação ecológica e social. (PORTILHO, 2005, p.165 e
166).
O consumerismo designa-se através da proposta de ações em movimentos ou
organizações que buscam a defesa multifacetada dos consumidores, considerando
irregularidades mercadológicas entre fornecedores e consumidores. (BORGES, 2014,
p.10) Segundo Portilho:
O consumerismo – entendido como um movimento social organizado,
próprio da Sociedade de Consumo – surge como reação à situação de
desigualdade entre fornecedores e consumidores. Considerando as
imperfeições do mercado e sua incapacidade de solucionar, de maneira
Vide:
“Acordo
de
Paris”,
disponível
http://www.mma.gov.br/images/arquivos/clima/convencao/indc/Acordo_Paris.pdf,
acessado
29.06.2017.
28

em:
em
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adequada uma série de situações como práticas abusivas, acidentes de
consumo, injustiças nos contratos de adesão, publicidade e informações
enganosas etc. O consumerismo deu origem ao Direito do Consumidor, uma
disciplina jurídica que visa estudar as relações de consumo, corrigindo as
desigualdades existentes entre fornecedores e consumidores. (PORTILHO,
2005, p. 36)

Ao passo que o consumerismo se estabelece é possível identificar a criação de
inúmeras associações, organizações e institutos com função de validar e testar a
qualidade de produtos e serviços com finalidade de orientar o consumidor e
consequentemente aprimorar sistemas de fiscalização no varejo e nos negócios. Estes
procedimentos criaram mecanismos para estimular o aprendizado e a reflexão racional
sobre o impacto econômico e social da compra dos consumidores. As decisões de
consumo de produtos deixam de ser uma mera comparação de preços e passam a
implicar na habilidade de comprar um produto com um melhor custo benefício, as
decisões se tornam conscientes e responsáveis. A partir das ações consumeristas e de
regulação é possível encontrar nas rotulagens de produtos, explicações e instruções
prévias dos vendedores e veículos de comunicação em massa, informações que
contribuem para as escolhas diárias dos consumidores.
O tema consumo vem ganhando cada vez mais espaço em debates ambientais e
políticos no século XXI, intensificando a preocupação e a percepção da sociedade sobre
impactos nos diversos padrões de consumo. Devido ao cenário oportuno, o consumo
consciente e o consumo responsável por produtos com rotulagem e certificação podem
ser consideradas ferramentas para o desenvolvimento de políticas públicas com o intuito
de orientar novos padrões de consumo (DOS SANTOS, 2009, p. 8). Borges (2013, p.67)
enfatiza que atitudes individuais e conscientes de consumidores ressaltam a capacidade
das pessoas praticarem cidadania por meio do consumo, colaborando com o bem social
coletivo.
Os indivíduos usam o seu papel de consumidor para atuar como cidadãos,
fazendo reivindicações que, ainda que individuais, terão impacto para o bem
social coletivo. Diferentes questões podem ser abraçadas pelo
consumerismo, como proteção para o consumidor, ajuste da qualidade dos
produtos, modos de produção, exploração de mão de obra, aumento do poder
de compra, os valores éticos, o meio ambiente, entre outros. (BORGES,
2013, p.67)
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5. CERTIFICADOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A energia é um insumo prioritário quando se trata de infraestrutura e eletricidade.
A criação de mecanismos mais eficientes pode trazer benefícios sociais e econômicos
para diversas indústrias. Com a estruturação de acordos climáticos para redução de
impactos ambientais, consumo consciente de energia, o aumento da segurança
energética, uma diversificação da matriz e até uma produção industrial mais eficiente é
possível identificar um cenário onde o assunto eficiência energética é tratado com
prioridade em aspectos econômicos, sociais, culturais e demográficos (BRASIL, 2017,
p.70).
Conforme Fuser (2013, p.17), eficiência energética é “um conceito que se refere
à quantidade de energia despendida para cada unidade do Produto Interno Bruto (PIB),
medida que designa o valor total de todas as mercadorias e serviços realizados em um
país, ao longo de um ano. Se o PIB está crescendo mais depressa do que o volume de
energia utilizado para mover a economia, isso significa que a eficiência energética está
subindo.
No ano de 2016 o investimento global em eficiência energética aumentou 9%,
atingindo o acumulado de 231 bilhões de dólares (IEA, 2017, p.13), onde diversos
setores da economia fizeram parte deste esforço, como a construção civil, produção
industrial, setor automotivo, produção de bens de consumo, entre outros.
O reflexo desta adequação da produção,

alinhada com programas

governamentais e projetos de conscientização da sociedade, foi uma maior
disponibilidade de produtos no varejo que discriminam seus níveis de eficiência
energética, variável que passa a influenciar as decisões de compra de bens duráveis,
como geladeiras, fogões, aparelhos de micro-ondas ou mesmo um automóvel. A
publicidade de tal característica, com intenção de esclarecer o consumidor quanto à
durabilidade e eficiência dos produtos, permitindo-o, inclusive, estabelecer relações de
custo-benefício, ocorre através de certificações desenvolvidas por governos e
instituições ao redor do mundo e atribuídas aos produtos com o objetivo de verificar,
garantir e autenticar o consumo eficiente de energia.
Produtos eletroeletrônicos similares ou que executem as mesmas tarefas, podem
possuir necessidades distintas de consumo energético. A fim de identificar e comunicar
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a eficiência e consumo energético destes aparelhos, foram desenvolvidos em diferentes
regiões do mundo processos de análise e rotulagens que comunicam os níveis de
consumo de determinados aparelhos.
Estes rótulos e etiquetas são encontrados na parte externa de produtos
eletroeletrônicos de forma que os potenciais consumidores possam facilmente
identificá-los e contemplam diversas categorias de produtos como geladeiras, freezers,
lavadoras, secadores, televisores, chegando até mesmo a lâmpadas residenciais. Tais
certificações apresentam a informação sobre eficiência energética através de uma escala
de cores e letras para simplificar sua interpretação.
Essas certificações configuram-se a partir de informações sobre a eficiência
energética e outras características de equipamentos domésticos, específicas para cada
tipo de aparelho. No ano de 2004 os aparelhos domésticos representavam
aproximadamente 20% do consumo residencial (IEA, 2017, p.7) e a adoção da
rotulagem de informações de eficiência energética orienta o consumidor final sobre seus
custos de funcionamento e benefícios em adquirir equipamentos mais eficientes (com
consequente economia no consumo de energia elétrica) e que gerem menor impacto
ambiental, estimulando os indicadores globais relacionados ao uso eficiente de energia.
No Brasil, espera-se uma variação positiva da melhora na eficiência energética
dos aparelhos eletroeletrônicos adquiridos pelas famílias no decênio 2014-2024 para
maioria dos tipos de equipamentos, conforme demonstra a Tabela 1.
Tabela 1: Variação Anual de Eficiência dos Equipamentos
Equipamentos

Variação anual da

Principais motivos para variação da eficiência

eficiência energética

energética no período

(2014-2024)

Ar condicionado

+0,2 %

Reposição tecnológica natural do estoque e ações
dos fabricantes com melhorias de eficiência

Geladeira

+0,2 %

impulsionadas
PROCEL.

Freezer

+0,2 %

principalmente

pelo

PBE

e
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Máquina

de

lavar

+0,2 %

roupa

Televisão

+0,2 %

Lâmpadas

+5,2 %

Substituição de lâmpadas incandescentes

Chuveiro elétrico

-0,5 %

Tendência de aquisição de equipamentos com
maior potência

Fonte: EPE (2016, p. 31)29
Os números analisados refletem indiretamente um desempenho positivo dos
programas de certificação de eficiência energética desenvolvidos no país
(MAGALHÃES & DOMINGUES, 2016, p.293). Observando por outro prisma, é
possível considerar que as mudanças de eficiência energética a nível nacional já são
produzidas ou incentivadas por políticas vigentes relacionadas às certificações e fazem
parte das estratégias sociais e governamentais, influenciando as esferas de produção e
consumo do país, com as empresas entendendo que tal preocupação contribui para o
novo paradigma de responsabilidade ecológica no país (BARBOZA & ARRUDA
FILHO, 2012, p.162).
Além de informar as especificações energéticas, as certificações de eficiência
energética têm função de orientar os consumidores no momento da escolha entre os
produtos no mercado. Ao conhecer o certificado, este consumidor pode desenvolver
uma visão crítica sobre a escolha do produto mais apropriado para sua casa, levando em
consideração as informações disponíveis nos certificados, como: fornecedor, marca e
modelo, classe de eficiência energética, consumo anual de kWh/ano, indicação de
existência de interruptor, volume de refrigeração, emissão de ruído, consumo de água
em litros, entre outras. Estas informações são adaptadas conforme as necessidades dos
aparelhos e, além de indicar tais especificações, estes tipos de certificados realçam seus
níveis de eficiência através de uma escala de cores (vermelho, amarelo, verde e laranja),

Vide: “Eficiência Energética e Geração Distribuída.”, disponível em: <http://www.epe.gov.br/sitespt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-245/topico264/DEA%2012-16%20-%20Ef%20energetica%202015-2024%5b1%5d.pdf>, acessado em 01-032018.
29
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associada à classe energética. É utilizado uma seta colorida na cor correspondente à
classe para ilustrar a informação. Deste modo, a eficiência energética de um produto no
varejo tem a possibilidade de se tornar um fator de decisão de compra
(BARBOZA&ARRUDA FILHO, 2012, p.159).
Além destes certificados para eletrodomésticos desempenharem suas funções de
quantificar e indicar os níveis de eficiência aos seus consumidores, em escala global
eles ainda podem contribuir indiretamente com o atendimento de objetivos de
desenvolvimento sustentável, estimulando cadeias de produção, assegurando um
consumo de menor impacto ambiental e desestimulando a utilização de produtos que
necessitam de mais energia (WORLD ECONOMIC FORUM, 2018, p.8), que têm como
consequência maior estresse das matrizes energéticas globais e o acionamento e
utilização de fontes de energia térmicas, mais caras e com maior emissão de Dióxido de
Carbono (CO2) para a atmosfera, gás primordialmente responsável pela elevação da
temperatura no planeta e, cujo acúmulo na atmosfera e consequente efeito estufa gera
alterações climáticas que podem causar enchentes secas, tempestades violentas, ondas
de calor e elevação do nível dos oceanos (GOLDEMBERG & LUCON, 2008, p.18).
Produtos certificados também servem como instrumento de contribuição para o
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número sete da Organização das Nações
Unidas (ONU): assegurar acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à
energia, para todos. Uma de suas metas é dobrar a taxa global de melhoria da eficiência
energética até 203030. Com estes produtos certificados no mercado, o consumidor pode
se orientar e se conscientizar sobre o seu impacto econômico e concomitantemente
praticar um consumo que contribua para as metas globais e nacionais estimuladas pelos
governos.
Países como Brasil, China e Índia têm adotado uma posição colaborativa em
questões ligadas à redução da emissão de gases na atmosfera e à adoção de políticas de
eficiência energética que contribuem diretamente para a redução de poluentes
(MAGALHÃES & DOMINGUES, 2016, p.274).

30

Vide: United Nations. (2015). Transforming our world: tem 2030 Agenda for Sustainable Development.
Sustainable
development
knowledge
platform.
Disponível
em:
<https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>. Acessado em 15-03-2018
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6. O SELO PROCEL
Em 2001 o governo brasileiro promulgou a lei nº 10.295, que serviu como
instrumento para estimular o desenvolvimento tecnológico, a preservação ambiental e a
entrada de produtos mais eficientes no mercado nacional. Esta lei determina níveis
mínimos e máximos de eficiência energética de produtos elétricos, derivados de petróleo
ou outros insumos energéticos (ELETROBRÁS, 2014, p.49).
Art. 1°:Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia visa a
alocação eficiente de recursos energéticos e a preservação do meio ambiente.
Art. 2°: O Poder Executivo estabelecerá níveis máximos de consumo
específico de energia, ou mínimos de eficiência energética, de máquinas e
aparelhos consumidores de energia fabricados ou comercializados no País,
com base em indicadores técnicos pertinentes.31

O Selo PROCEL de Economia de Energia, ou simplesmente Selo PROCEL, tem
como finalidade permitir ao consumidor conhecer a eficiência dos equipamentos e
eletrodomésticos à disposição no mercado. Ele foi criado pelo Programa Nacional de
Conservação de Energia Elétrica, concebido pelo o Governo Federal e executado pela
Eletrobrás, instituído através do Decreto Presidencial em 8 de dezembro de 199332.
A partir de sua criação, foram firmadas parcerias junto ao Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), a associações de fabricantes,
pesquisadores de universidades e laboratórios com o objetivo de estimular a
disponibilidade no mercado brasileiro de equipamentos cada vez mais eficientes. Para
isso, foram estabelecidos índices de consumo e desempenho para cada categoria de
equipamento, onde cada equipamento candidato ao Selo deve ser submetido a ensaios
em laboratórios indicados pela Eletrobrás. Apenas os produtos que atingem esses
índices são contemplados com o Selo PROCEL (Eletrobrás, 2014, p.19).
O certificado PROCEL pode ser encontrado em produtos que estão em diversas
lojas de varejo e seu rótulo deve estar exposto na parte exterior do produto. A Tabela 2
exibe as categorias de produtos que contemplam o selo PROCEL e o respectivo ano de
concessão:

31

Vide:
Lei
no.
10.295,
de
17
de
Outubro
de
2001.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10295.htm>. Acessado em 10-03 2018.
32
Vide: BRASIL. (1993). DECRETO DE 8 DE DEZEMBRO DE 1993. Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/anterior%20a%202000/1993/dnn1931.htm>. Acesso em 18
de março de 2018
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Tabela 2 - Categorias de equipamentos contemplados com o selo PROCEL
Categoria do equipamento

Início da concessão

Bomba centrífuga

2011

Circulador de ar

2012

Coletor solar

2000

Coletor solar plano-aplicação banho

2000

Coletor solar plano-aplicação piscina

2000

Condicionador de ar-janela

1996

Condicionador de air-split cassete

2010

Condicionador de air-split h-wall

2004

Condicionador de air-split piso teto

2009

Forno de micro-ondas

2014

Freezer horizontal

1998

Freezer vertical

1995

Freezer vertical frostfree

2003

Lâmpadas a vapor de sódio

2008

Lâmpadas fluorescentes compactas

2001

Lâmpada Led-Bulbo

2014
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Lâmpada Led Tubular

2014

Máquina de lavar roupa-automática

2006

Máquina de lavar roupa- Lava e seca

2009

Máquina de lavar roupa-semiautomática

2006

Motobomba centrífuga

2001

Motor de indução trifásico

1997

Painel fotovoltaico de geração de energia

2010

Reator eletromagnético para lâmpada a vapor de sódio

2002

Reator eletromagnético para lâmpada fluorescente tubular

2010

Refrigerador combinado

1995

Refrigerador combinado frostfree

1998

Refrigerador 1 porta

1995

Refrigerador 1 porta compacto

2002

Refrigerador 1 porta frostfree

2008

Reservatório térmico

2002

Reservatório térmico alta pressão

2005

Televisor CRT-Modo espera

2007

Televisor LCD-Modo espera

2009
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Televisor LED-Modo espera

2010

Televisor Plasma-Modo espera

2009

Ventilador coluna

2012

Ventilador de mesa

2012

Ventilador de parede

2012

Fonte: Eletrobrás (2015, p.24 e 25)33
Existem 39 categorias de produtos certificados atualmente e o selo carrega na
maioria das categorias de produtos, as seguintes informações:
I) Tipo do equipamento;
II) Nome do Fabricante;
III) Marca comercial ou logomarca;
IV) Modelo e Tensão;
V) Nível e tensão;
VI) Nível de eficiência através de barras coloridas distinguindo seu nível de
eficiência energética.
VII) Consumo de energia em KWh/mês.
Estas informações são indicadores que fazem a referência dos pontos
importantes entendidos pelos órgãos certificadores para cada mercado.
Para compreender a importância da criação da lei e do certificado PROCEL para
o cenário energético brasileiro, é importante ressaltar que, em 2014, a utilização de
equipamentos certificados contribuiu na economia de 10,266 bilhões de kWh no ano em

33

Vide:
Resultados
Procel
2015.
Eletrobrás.
Disponível
em:
<http://www.procelinfo.com.br/resultadosprocel2015/docs/rel_procel2015_web.pdf?1>. Acesso em 2003-2018

45

horários de pico de consumo energético; uma média de 4.009 MW, ou o equivalente a
59 milhões de equipamentos certificados vendidos.(ELETROBRÁS, 2015, p.26).
Tal informação demonstra que estas ações podem aliviar o consumo de energia
no país, colaborando de forma indireta para o quadro atual de crises hídrica e
acionamentos de energias movidas a combustíveis fosseis que encarecem as contas de
luz e estressam a matriz energética demandando um alto consumo energético
(INMETRO, 2018, p. 1).
O certificado PROCEL indica as especificações do equipamento e também
podem ser alteradas conforme determinadas características do produto, embora
mantenham algumas informações estejam sempre presentes, independentes do tipo de
aparelho, conforme Tabela 3.
Tabela 3: Características dos produtos
Tipo de equipamento

Nome do fabricante

Marca comercial ou logomarca

Modelo e Tensão

Nível de eficiência

Consumo de energia em KWh/mês

Fonte: Informação Organizada pelo Autor
A Figura 4 ilustra a certificação PROCEL em 3 diferentes categorias de
produtos:

refrigeradores,

módulos

fotovoltaicos

e

lavadoras

automáticas.
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Figura 4: Categorias de produtos com base na certificação PROCEL

Fonte: INMETRO, 2018
O selo PROCEL contêm níveis de eficiência energética que variam de “A”, mais
eficiente, a “G”, menos eficiente. A etiqueta contendo sua aplicação desperta uma
preocupação com a eficiência energética dos eletrodomésticos nos consumidores
brasileiros e, consequentemente, corrobora com questões ligadas ao meio ambiente.
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7. METODOLOGIA DE PESQUISA
Inspirado no pragmatismo da escola de Chicago e na difusão das pesquisas
qualitativas nos centros urbanos, a metodologia desta pesquisa se baseia em uma
pesquisa qualitativa de natureza exploratória (FRANÇA, 2014, p.138).
A abordagem inicial sobre a delimitação do tema se deu em primeira instância
através de levantamentos bibliográficos sobre certificações ambientais. Após a
verificação de diversos estudos foi possível identificar um certificado que estava
presente nas principais redes e lojas de varejo e que também era pouco estudado na
perspectiva dos vendedores. A escolha dos vendedores como pesquisados se dá pela
importância de serem um ponto de contato com o público que procura por produtos com
melhor eficiência energética. Ademais, entende-se que os vendedores são um dos
vetores informacionais do conhecimento do certificado PROCEL. Além do contato
direto com os diferentes públicos, os profissionais de ponto de venda têm proximidade
no momento de decisão de compra dos consumidores, permitindo que utilizem a
informação do certificado para instruir um cliente ou concretizar uma venda. Os
vendedores também foram selecionados por serem um público que tem a capacidade de
intermediar uma relação entre instituições de treinamento e de promoção do certificado
e consumidores que possuem diferentes demandas de produtos eletroeletrônicos no
mercado. Conforme desenvolveu-se uma relação mais familiar com o tema e o problema
de pesquisa apresentado foi possível observar a necessidade de empregar o tipo de
pesquisa qualitativa para aproximar mais do público de vendedores de produtos
certificados pelo PROCEL e observá-los em seu ambiente de trabalho. Optou-se por
esse tipo de pesquisa para que pudesse adaptar os ajustes necessários à metodologia
conforme o resultado dos pré-testes realizados em campo.
Gerhardt (2009, p.74) define a pesquisa qualitativa da seguinte forma:
A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica,
mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de
uma organização, etc. Os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa
opõem-se ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para
todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua especificidade, o que
pressupõe uma metodologia própria(GERHARDT, 2009, p.74)
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Para atender a pesquisa qualitativa o objetivo é a elaboração de um roteiro de
pesquisa. O roteiro de pesquisa feito para entrevistas semiestruturadas tem a intenção
de deixar o entrevistado mais à vontade para falar o que consentir. A escolha de ir até o
ponto de venda e aplicar as perguntas do roteiro deu-se pela familiaridade que o
vendedor tem com o ambiente, entendendo que se sentiria mais livre para responder e
mostrar suas habilidades. Este modelo de entrevista tem o intuito de flexibilizar o padrão
das perguntas, mas de forma que seja possível comparar as respostas dos entrevistados
entre si.
Para aproveitar o momento no campo de pesquisa pretende-se realizar uma
observação sistemática no momento das vendas dos produtos certificados. A escolha da
observação sistemática deu-se como forma de auxiliar na etapa da interpretação dos
dados que serão coletados durante as entrevistas. Outro ponto é compreender alguns
aspectos do vendedor ligados aos seus atos, atividades, significados, relacionamentos e
situações. Tomando notas e organizando as informações conforme o procedimento de
venda (GIL, 2008, p.105). O significado que o vendedor atribui a se instruir e transmitir
a informação sobre o certificado torna-se uma preocupação essencial durante esta
investigação (Godoy,1995, p.63).
Foi realizado um pré-teste para a validação do questionário de pesquisa a fim
de descobrir possíveis pontos a aprimorar na formulação do questionário final. A opção
da realização de uma pesquisa prévia deu-se pela necessidade de prever problemas e
circunstâncias relacionados à desperdícios de tempo, dinheiro, disponibilidade do
entrevistado e método de coleta de informações no campo de pesquisa. Segundo Gil
(2008, p. 134), o pré-teste é uma aplicação preliminar do questionário original de uma
pesquisa. O objetivo da utilização desta ferramenta:
[...]é evidenciar possíveis falhas na redação do questionário, tais como:
complexidade das questões, imprecisão na redação, desnecessidade das
questões, constrangimentos ao informante, exaustão etc.(GIL, A. C. Métodos
e técnicas de social. 2008. P. 134)

A partir da experiência com o pré-teste elaboramos uma pesquisa de natureza
exploratória, realizada nos municípios de Praia Grande, São Paulo e Guarulhos. A
pesquisa realizada em Praia Grande, foi aplicada no mês de setembro de 2017 e decorreu
da aplicação do pré-teste. A pesquisa aplicada nas cidades de São Paulo e Guarulhos
aconteceram no mês de novembro de 2018. Para prover melhor compreensão possível
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do problema de pesquisa, coletamos dados por meio de um roteiro com 16 perguntas
para entrevistas semiestruturadas em 10 lojas de varejo.
5 lojas na cidade de Praia Grande, sendo elas: Magazine Luiza, Lojas Cem,
Casas Bahia, Ponto Frio e Pernambucanas. As lojas Magazine Luiza, Lojas Cem, Casas
Bahia e Ponto Frio foram lojas de rua, enquanto que a loja Ponto Frio se encontrava no
Shopping Litoral Plaza. Foram realizadas 18 entrevistas com9 homens e 9 mulheres,
sendo 3 gerentes e 15 vendedores.
1 loja na cidade de São Paulo. Foram realizadas 5 entrevistas na loja Fast Shop
no shopping Cidade São Paulo. 1 gerente de loja e 4 vendedores, 4 homens e 1 mulher.
4 lojas na Cidade de Guarulhos. As lojas escolhidas foram Preçolandia, Lojas
Americanas e Ponto Frio no Internacional Shopping de Guarulhos. Foram realizadas 12
entrevistas e os participantes eram todos vendedores e sem participação de um gerente
de loja sendo 6 homens e 6 mulheres.
Para manter o sigilo de dados confidenciais de pesquisa como o nome da pessoa
entrevistada, foi escolhido a enumeração dos entrevistados, nomeando de 1 a 35 para
podermos fazer as análises durante a pesquisa.
Abaixo o quadro de descrição ilustrando o perfil dos entrevistados e a duração
de cada entrevista:
Tabela 4 - Quadro de Descrição de Entrevistas
Entrevistado

Sexo

Loja

Cargo

Cidade

Tempo

Entrevistado 1

Masculino

Lojas Cem

Gerente

Praia Grande

5’:30”

Entrevistado 2

Masculino

Lojas Cem

Vendedor

Praia Grande

8’:40”

Entrevistado 3

Feminino

Casas Bahia

Vendedor

Praia Grande

6’:04”

Entrevistado 4

Feminino

Casas Bahia

Vendedor

Praia Grande

6’:50”
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Entrevistado 5

Masculino

Casas Bahia

Vendedor

Praia Grande

7’:38”

Entrevistado 6

Feminino

Casas Bahia

Vendedor

Praia Grande

7’:15”

Entrevistado 7

Feminino

Casas Bahia

Vendedor

Praia Grande

5’:15”

Entrevistado 8

Masculino

Casas Bahia

Gerente

Praia Grande

8’:15”

Entrevistado 9

Feminino

Magazine Luiza

Vendedor

Praia Grande

5’:30”

Entrevistado 10

Feminino

Magazine Luiza

Vendedor

Praia Grande

7’:46”

Entrevistado 11

Masculino

Magazine Luiza

Vendedor

Praia Grande

6’:07”

Entrevistado 12

Masculino

Magazine Luiza

Vendedor

Praia Grande

6’:46”

Entrevistado 13

Masculino

Magazine Luiza

Vendedor

Praia Grande

7’:09”

Entrevistado 14

Masculino

Pernambucanas

Vendedor

Praia Grande

7’:45”

Entrevistado 15

Masculino

Pernambucanas

Gerente

Praia Grande

8’:57”

Entrevistado 16

Feminino

Pontofrio

Vendedor

Praia Grande

5’:40”

Entrevistado 17

Feminino

Pontofrio

Vendedor

Praia Grande

7’:31”

Entrevistado 18

Feminino

Ponto Frio

Vendedor

Praia Grande

4’:57
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Entrevistado 19

Masculino

Fast Shop

Gerente

São Paulo

7’:51”

Entrevistado 20

Masculino

Fast Shop

Vendedor

São Paulo

4’:22”

Entrevistado 21

Masculino

Fast Shop

Vendedor

São Paulo

5’:15”

Entrevistado 22

Feminino

Fast Shop

Vendedor

São Paulo

6’:40”

Entrevistado 23

Masculino

Fast Shop

Vendedor

São Paulo

4’:10”

Entrevistado 24

Masculino

Preçolândia

Vendedor

Guarulhos

4’:50”

Entrevistado 25

Masculino

Preçolândia

Vendedor

Guarulhos

6’:17”

Entrevistado 26

Feminino

Preçolândia

Vendedor

Guarulhos

5’:20”

Entrevistado 27

Feminino

Preçolândia

Vendedor

Guarulhos

6’:58”

Entrevistado 28

Masculino

Lojas
Americanas

Vendedor

Guarulhos

6’:19”

Entrevistado 29

Feminino

Lojas
Americanas

Vendedor

Guarulhos

5’:39”

Entrevistado 30

Feminino

Lojas
Americanas

Vendedor

Guarulhos

4’:44”

Entrevistado 31

Masculino

Lojas
Americanas

Vendedor

Guarulhos

5’:20”

Entrevistado 32

Feminino

Pontofrio

Vendedor

Guarulhos

6’:20”

Entrevistado 33

Feminino

Pontofrio

Vendedor

Guarulhos

4’:50”

Entrevistado 34

Masculino

Pontofrio

Vendedor

Guarulhos

7’:03”

Entrevistado 35

Masculino

Pontofrio

Vendedor

Guarulhos

7:10

Fonte: Descrição dos Entrevistados
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As perguntas do roteiro de pesquisa se configuraram em três momentos: i) Saber
se ele identifica o certificado; ii) Como ele se instruiu; iii) Como transmite a informação.
Tabela 5 – Roteiro de Entrevistas
i)

Saber se ele identifica o certificado?

Você conhece algum tipo de certificado em eletrodomésticos?
Se sim, quais? Se não, “pular para segunda etapa”.
Entre os que você conhece qual você considera mais relevante? Por quê?
E qual você percebe que o consumidor considera mais relevante?
Você já viu este logotipo em algum tipo de produto?
Você já ouviu falar sobre o certificado PROCEL? (Caso não tenha entrado no assunto
PROCEL)
Você sabe o que significa esta imagem abaixo?
ii)

Como ele se instruiu?

Como aprendeu sobre o PROCEL?
Teve algum treinamento formal?
Se sim, quem proveu esse treinamento? Se não, de que maneira você aprendeu sobre o
certificado nos produtos?
iii) Como transmite essa informação ao consumidor?
Você nota a diferença no momento da venda quando você cita o selo para um cliente?
Qual categoria/tipo (geladeira, ar, TV) produto com o certificado PROCEL o consumidor se
importa mais?
Qual o produto com a letra (nível de eficiência) mais baixa que /você vendeu? Qual era a
letra?
Você já deixou de vender algum produto pela informação de baixa eficiência do
certificado? Se já, como foi?

Fonte: Roteiro de Entrevistas Aplicado na Pesquisa
A coleta de dados por entrevistas semiestruturadas buscou levantar informações
sobre os lojistas deixando que falassem livremente sobre os assuntos que foram surgindo
como desdobramentos do tema principal do roteiro de pesquisa. Ademais, foram
coletadas informações do website da Universidade Corporativa Helena Ludgren34,
citada por um dos entrevistados. As 35 entrevistas foram todas transcritas e tabuladas
para o levantamento de resultados.
Durante as entrevistas, procuramos identificar como os lojistas se instruíam e
transmitiam as informações a respeito da certificação PROCEL-INMETRO em
produtos eletrodomésticos. Indiretamente, também foram consideradas informações a

34

Universidade Corporativa Helena Ludgren, disponível em:<http://ucchl.com.br/>, acessado em
17.10.2017
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respeito de universidades corporativas, centros de distribuições e mecanismos de
treinamento. Para isso, pesquisamos dados primários obtidos por meio de observação
no momento de venda e entrevistas onde se objetivava compreender o conhecimento
dos vendedores.
As diversas sessões de observação e aplicação do roteiro realizadas com a
finalidade de analisar o processo de se informar e transmitir a mensagem sobre o
certificado foram feitas em shoppings centers e lojas de rua no centro da cidade de Praia
Grande. A escolha desses locais decorreu da concentração de um número maior de lojas
que vendem eletrodomésticos com produtos certificados e, principalmente, por ser um
local onde poderia observar os lojistas em seus momentos de venda e transmissão de
informação. Na cidade de Praia Grande, em duas lojas de rua, os gerentes e responsáveis
pediram para que voltássemos outro horário para realizar as entrevistas pois alguns
vendedores estavam buscando bater as metas de venda do final de semana. Já em São
Paulo e Guarulhos, o primeiro contato para a realização de entrevistas deu-se pelo
gerente que autorizou as entrevistas com os vendedores com a condição de que
aceitassem. Em geral, fomos bem recebidos em todas a lojas e somente dois vendedores
se recusaram a participar da entrevista, um funcionário da loja Casas Bahia de Praia
Grande e uma funcionária das lojas Ponto Frio do Shopping Internacional de Guarulhos,
este dado não foi contabilizado na pesquisa. As entrevistas foram de duração de mínima
de 4:10 minutos e máxima de 8:57 minutos, pois precisávamos ser ágeis para que o
vendedor pudesse voltar ao seu trabalho. O gerente da loja Pernambucanas de Praia
Grande convidou para que fossemos em sua sala conversar sobre o assunto e nas lojas
Ponto Frio de Praia Grande e Fast Shop de São Paulo, fomos convidados a sentar em
uma mesa de atendimento para conversar sobre a pesquisa com os vendedores.
Conforme Gerhardt (2009, p.74), as entrevistas semiestruturadas com apoio do
roteiro aos vendedores permitiram uma flexibilidade quanto à ordem ao propor as
questões, trazendo uma variedade de respostas ou até mesmo outras questões abordando
seus hábitos de venda, de consumo, percepções dos consumidores e até de marcas que
atuam no segmento de eletrodomésticos.
Durante as visitas às lojas foi possível observar 16 vendas concretizadas de
produtos com o certificado PROCEL em que o vendedor citou ao consumidor a respeito
do consumo energético enfatizando o certificado dos níveis de eficiência. Entretanto,
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não houve a permissão por nenhum dos gerentes e responsáveis de loja para o registro
de áudio ou vídeo dos momentos.
Para o registro das informações da pesquisa, foram utilizadas gravações de
áudio, vídeo e anotações.
Optou-se pela utilização de um gravador de áudio do celular Iphone 7 Plus, para
não perder o conteúdo das conversas, porém, durante os diálogos havia muita
gesticulação como apontar e apresentar a imagem do certificado para facilitar a
explicação gráfica do conteúdo. Na região da Praia Grande, um ponto que dificultou o
processo de coleta, mas que não inviabilizou, foi o som da música para atrair os clientes,
pois atrapalhou em alguns momentos o procedimento de gravação das entrevistas. Por
isso a aplicação das entrevistas em São Paulo restringiu-se somente em shoppings. Na
observação das vendas realizada nas lojas, em virtude da restrição ao uso de máquinas
fotográficas, gravadores e filmadoras por causa dos clientes, os dados foram registrados
em anotações conforme as vendas.
A grande variedade de dados coletada foi usada para situar contextual e
tematicamente as perspectivas dos participantes. As entrevistas semiestruturadas foram
o método principal para dar liberdade e entender a origem do conhecimento sobre o
certificado pelos lojistas e como estavam transmitindo a informação. As conclusões das
entrevistas foram analisadas em seguida, a partir de interações com os dados coletados
e com a interpretação de análise.
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8. ANÁLISE ESTRUTURAL
Os locais escolhidos para a aplicação da pesquisa contemplam a presença de
diferentes grupos sociais. Assim optou-se pela realização de uma análise estrutural com
o objetivo de compreender e definir a região e o perfil do público entrevistado.
A cidade de Praia Grande situa-se no estado de São Paulo, especificamente na
Região Metropolitana da Baixada Santista que representa 4% da população paulista,
com uma média de 1,8 milhões de moradores fixos, dado estimado em 201535. Segundo
a Agência Metropolitana da Baixada Santista, em períodos de temporada, a região é um
dos destinos turísticos escolhido pelos paulistas que chega a receber em média 5 milhões
de pessoas36. A razão de escolha turística está ligada a região ser um local de praias e
veraneio. A questão de a região ser um atrativo para os turistas foi identificada nos traços
de discursos de alguns dos vendedores. Abaixo a participação das populações
municipais da Região Metropolitana da Baixada Santista, em 2010 e 2017
(PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE,
2017, p.10).
Figura 5 - Participação das Populações Municipais da Região Metropolitana da Baixada
Santista

Fonte: Município da Estância Balneária de Praia Grande, 2017

Vide: Região Metropolitana da Baixada Santista – Sobre a RMBS, Emplasa, GIP/CDI, 2018.
Disponível em: < https://www.emplasa.sp.gov.br/RMBS>. Acessado em 23-10 2018
36
Vide: AGEM - Agência Metropolitana da Baixada Santista – RMBS. Disponível em: <
http://www.agem.sp.gov.br/estatutodametropole/rmbs/>. Acessado em 22-10-2018
35
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Conforme os dados do IBGE, a cidade de Praia Grande, em 2018 possui uma
população estimada de 319.146 pessoas. Conforme os dados consolidados pela
prefeitura de Praia Grande, a faixa etária predominante na cidade em 2017, era de uma
população masculina que representava 144.511 habitantes, ao passo que a feminina
representava 156.513 habitantes. Em Praia Grande, existem mais mulheres do que
homens, compondo um quadro de 48,01% de homens e 51,99% de mulheres37. Apesar
da cidade possuir um número majoritário de mulheres, os levantamentos realizados
durante a pesquisa de campo na região apresentaram um equilíbrio de vendedores de
produtos certificados no mercado, sendo 9 mulheres e 9 homens. Entretanto, no primeiro
contato no ponto de venda, além do setor de venda de eletrodomésticos, foi possível
visualizar uma predominância do público feminino trabalhando em diferentes setores
das lojas para a venda de diversos artigos como móveis e aparelhos celulares.
Em 2010, as pessoas que recebiam de 1 a 2 salários mínimos eram grupo
predominante na cidade e somavam um número de 54.223 de pessoas, seguido do grupo
que recebia 2 a 5 salários mínimos, somando 37.408 de pessoas, e em terceiro o grupo
que recebe mais de ½ a 1 salário, somando 31.793 de pessoas (PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE, 2017, p18).
O local escolhido para a pesquisa e onde se situava as lojas de rua e o Shopping
Litoral Plaza, foi à região do Boqueirão, onde predominantemente as pessoas que
habitam o local recebem entre 2 a 5 salários mínimos, totalizando um número de 2.311
pessoas. Todavia, o local é considerado o centro comercial da região de Praia Grande
que se estende por uma avenida em que também está localizado o Shopping. Este fator
faz com que diferentes pessoas concentrem-se na região para praticar o consumo de
diferentes produtos e serviços. Ademais, segundo levantamentos da ABRASCE
(Associação Brasileira de Shopping Centers) o perfil de classes dos consumidores do
Shopping Litoral Plaza se divide em: Classe A: 14%; Classe B: 73%; Classe C: 13% e
Classe D: 0%38.

Vide: Dados do IBGE – Panorama da cidade de Praia Grande, 2018, Disponível <
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/praia-grande/panorama>. Acessado em: 23-10-2018.
38
Vide: ABRASCE – Associação Brasileira de Shopping Centers. Dados de Perfil dos Consumidores do
Shopping Litoral Plaza Shopping. Disponível <https://www.abrasce.com.br/shopping/112>. Acessado
em: 23-10-2018.
37
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O consumo residencial de energia elétrica da região de Praia Grande em 2010
foi de aproximadamente 320.236 Mwh. Contabilizando o consumo energético de
comércios/serviços (118.137 Mwh), iluminação pública (683 Mwh), serviços públicos
(9.124 Mwh) e utilização industrial (51.832 Mwh) totalizam uma soma de consumo de
aproximadamente 499.329 Mwh (PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
BALNEARIA DE PRAIA GRANDE, 2017, p.60). Como o consumo residencial é um
fator que se apresenta majoritário frente os outros tipos de consumo energético a compra
de aparelhos eletrodomésticos com melhor desempenho influência na oscilação dos
números na região.
Na região de São Paulo, a loja escolhida para a pesquisa foi a Fast Shop dentro
do Shopping Cidade São Paulo que se localiza na Avenida Paulista no bairro Belo Vista.
A pesquisa da ABRASCE (Associação Brasileira de Shopping Centers) demonstra que
o perfil de classes sociais dos consumidores que frequentam o shopping Cidade São
Paulo está dividido em Classe A: 33%; Classe B: 58%; Classe C: 9% e Classe D: 0%39.
Conforme os levantamentos da prefeitura municipal de São Paulo, em 2010, o
bairro da Bela Vista possuía 69.460 habitantes com uma densidade demográfica de
26.715 habitantes por/km²40.
Conforme a companhia de pesquisa Cognatis, a renda individual dos residentes
do bairro é de R$ 3.597,00 frente à média do Paulistano que está em R$ 2.173,00.
Ademais, o bairro também concentra um total de 114.941 trabalhadores diurnos e
aproximadamente 49.049 desses trabalhadores recebem entre 1 e 2 salários mínimos.41
A Secretaria de Energia e Mineração do Governo do Estado de São Paulo
apresentou um crescimento de 1,9% na energia elétrica consumida em todo estado
durante o ano de 2017. Em 2017, as residências foram as principais responsáveis por

Vide: ABRASCE – Associação Brasileira de Shopping Centers. Dados de Perfil dos Consumidores do
Shopping Cidade São Paulo. Disponível <https://www.abrasce.com.br/shopping/139542>. Acessado em:
23-10-2018.
40
Vide: Prefeitura de São Paulo – Prefeituras Regionais. Dados demográficos dos distritos pertencentes
às Prefeituras Regionais. Disponível em:
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/
index.php?p=12758>. Acessado em: 23-10-2018
41
Vide: COGNATIS. Conheça o perfil comercial e demográfico do bairro Bela Vista. Disponível em:
<https://www.cognatis.com.br/conheca-o-perfil-comercial-e-demografico-do-bairro-bela-vista/>.
Acessado em: 23-10-2018
39
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26% do consumo de toda a energia utilizada para alimentar o estado. O consumo
residencial estadual chegou a 38.988 Gwh42. Este tipo de informação ilustra a
participação dos eletrodomésticos na prática de consumo das pessoas que vivem na
região. Em 2017, a cidade de São Paulo apresentou o maior consumo energético entre
os 15 municípios que mais consumiram energia no estado. O Anuário de Energéticos
por Município no Estado de São Paulo demonstra que o município de São Paulo
consumiu em 2017 11.066.167.994 KwH, isso representa o abastecimento de cerca de6
milhões de residências por mês.43 Abaixo o consumo de energia elétrica por região no
estado de São Paulo no ano de 2017. A figura representa a concentração do consumo de
energia no estado (SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÂO, 2018, p.21).
Figura 6: Consumo de Energia Elétrica por região Administrativa - SP

Fonte:Anuário de Energéticos por Município 2018, 2017, p.19

42

Vide: Secretaria de Energia e Mineração. Consumo de energia elétrica cresce 1,9% no Estado de São
Paulo
em
2017.05
de
Setembro
de
2018.
Disponível
em
<http://www.energia.sp.gov.br/2018/07/consumo-de-energia-eletrica-cresce-19-no-estado-de-sao-pauloem-2017/>. Acessado em 23-10-2018
43
Vide: Dado calculado com base no documento: Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrica da
EPE - Empresa de Pesquisa Energética. O número de residências abastecidas foi obtido através da divisão
do consumo médio mensal total pelo consumo médio por residência estabelecido no documento (157
kWh/mês).
Disponível
em:
<http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dadosabertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-153/topico-351/Resenha%20Mensal%20%20Janeiro%202018_vf.pdf>. Acessado em 14/11/2018
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A cidade de Guarulhos foi a terceira cidade escolhida para aplicação das
entrevistas. A cidade situa-se no estado de São Paulo e o local de aplicação do
questionário foi o Shopping Internacional de Guarulhos. Conforme os dados da pesquisa
da ABRASCE (Associação Brasileira de Shoppings) os consumidores que frequentam
o centro comercial estão divididos pelas seguintes classes sociais: Classe A: 14%;
Classe B: 38%; Classe C: 49% e Classe D: 25%.44 Em julho de 2015 foram estimados
1.324.781 habitantes com uma projeção de crescimento de 1,6% ao ano (NERASSI,
2016, p.6).
Conforme os levantamentos da IBGE, em 2018 a população estimada do
município de Guarulhos é de 319.146 pessoas. O último censo realizado pelo IBGE em
2010 apontou que 595.043 habitantes eram homens e 629.939 mulheres e o maior
percentual etário se encontrava na faixa de 25 a 29 anos. Em 2010, 36,1% da população
apresentou um rendimento mensal per capita de até ½ salário mínimo. O salário médio
mensal dos trabalhadores formais em na cidade é de 3 salários mínimos (NERASSI,
2016, p.7).
Guarulhos está em 4º lugar entre os municípios que mais consome energia
elétrica no estado de São Paulo. No ano de 2017, o município contabilizou um consumo
residencial de energia de 899.064.911 KwH com um número de pessoas consumidoras
de energia em espaço residencial de 413.598 (SECRETARIA DE ENERGIA E
MINERAÇÂO, 2018, p.18).
As principais razões de escolha do munícipio de Guarulhos se dão porque a
região apresenta um alto consumo energético residencial e é um município
relativamente perto da cidade de São Paulo viabilizando a aplicação das entrevistas. O
alto consumo residencial nos casos de Guarulhos e São Paulo sinaliza que os
eletrodomésticos contribuem para o consumo médio residencial conforme os
levantamentos das prefeituras e instituições de pesquisa apresentados no trabalho
anteriormente.

Vide: ABRASCE – Associação Brasileira de Shopping Centers. Dados de Perfil dos Consumidores do
Shopping Internacional Guarulhos. Disponível < https://www.abrasce.com.br/shopping/12599>.
Acessado em: 23-10-2018.
44
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9. ANÁLISE DE CONTEÚDO
Após a análise estrutural do público entrevistado foi realizada uma análise de
conteúdo a partir dos dados coletados no campo com objetivo de atender os objetivos
da pesquisa apresentados na introdução do trabalho e na metodologia. Conforme
Gerhardt (2009, p.84), uma análise de conteúdo define-se por:
A análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa e, como tal, tem
determinadas características metodológicas: objetividade, sistematização e
inferência. Segundo Bardin (1979, p.42), ela representa um conjunto de
técnicas de análise das comunicações que visam obter, por procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens,
indicadores (quantitativos ou não) que permitam inferência à s condições de
produção e recepção dessas mensagens. Do ponto de vista operacional, a
análise de conteúdo se inicia pela leitura das falas, realizada por meio das
transcrições de entrevistas, depoimentos e documentos. Geralmente, todos os
procedimentos levam a relacionar estruturas semânticas (significantes) com
estruturas sociológicas (significados) dos enunciados a articular a superfície
dos enunciados dos textos com os fatores que determinam suas
características: variáveis psicossociais, contexto cultural e processos de
produção
de
mensagem.(GERHARDT,
2009,
p.
84)

Para melhor compreensão dos dados analisados dividiremos a análise dos
resultados em três fases:
I)

Ele identifica o certificado;

II)

Como ele se instruiu?

III)

Como transmite a informação ao consumidor?

9.1.Ele identifica o certificado
Durante o campo identificou-se diversos comportamentos e falas entre os
vendedores quando questionados sobre certificados. A primeira abordagem guiada pelo
roteiro de pesquisa tratou sobre o conhecimento dos vendedores a respeito dos tipos de
certificação existentes no mercado. A maioria dos vendedores quando indagados
mostraram conhecer algum tipo de certificação, entretanto, não apontavam ou
demonstravam o conhecimento profundo de especificamente nenhum tipo antes de
serem questionados e apresentados para o certificado PROCEL nas entrevistas.
Ademais, ao enfatizar o conhecimento sobre certificados, os vendedores questionados
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acrescentavam que conheciam certificados paralelos a certificação PROCEL para
eletrodomésticos.

Têm vários. No supermercado, a gente costuma ver nos produtos que tem pra
vender. Vejo mais em aparelhos que ficam na cozinha e sala. Mais coisas que
estão dentro de casa e que a gente usa no dia-a-dia. Tem o de energia que
temos nos produtos aqui da loja, mas também tem os do mercado que tem
em frutas e outros produtos. Não me lembro nenhum específico [...], mas sei
que tem e que dizem que os produtos são menos poluentes para o meio
ambiente e que desgastam menos. (Entrevistado número 19)

O vendedor entrevistado número 19 demonstra que reconhece a existência de
certificados e que compreende sua funcionalidade na prática, porém em primeira
instancia não se aprofunda em descrever o tipo de certificação que conhece com
propriedade. Esse comportamento e discurso também se apresentaram durante as
entrevistas no Shopping Internacional de Guarulhos.
Eu conheço o INMETRO. A gente trabalha com ele aqui nas lojas. Só que eu
sei que tem mais produtos que levam certificados e que não temos aqui. No
aerossol tem uma informação de que não tem CO2 e de que polui menos o
ambiente. (Entrevistado número 28)

O reconhecimento de certificados no mercado esteve presente durante as
entrevistas levando o vendedor a mostrar sua proximidade como consumidores dos
certificados.
Portilho (2005, p.55) demonstra que a liberdade de escolha dos consumidores no
mercado refinou as capacidades dos compradores a buscarem por produtos com
informações, certificações e rotulagens, blindando-se de serem lesados no momento de
consumo.
Os entrevistados apresentaram sua perspectiva sobre relevância do tipo de
certificação que conhecem falando sobre assuntos como: eletrodomésticos, consumo de
energia, meio ambiente e poluição. Também se observou que os vendedores percebiam
a relevância da certificação não só pela importância dela, mas pelo impacto econômico
que um produto certificado poderia causar no seu cotidiano.
As pessoas vêm buscar todo o tipo de produto e com certeza o que elas
procuram primeiro são coisas como preço, design, se é bonito ou não [...]
Quando a gente fala que um produto que é mais caro pode fazer o cliente
poupar dinheiro durante o seu tempo de uso, ele muda logo o interesse e
pergunta ‘gasta muito?” ou “quanto gasta?”“. Aí nós falamos que é um
produto mais econômico e que gasta menos energia, água e luz. O cliente já
olha de outro jeito. (Entrevistado número 32)
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Os vendedores ainda afirmaram que a relevância da certificação estava ligada a
obrigação do produto ser rotulado para ser vendido nas lojas. Para alguns vendedores o
objetivo da certificação dos produtos estava ligado ao cumprimento de normas
obrigatórias para comercialização. Mais do que evitar poluir, evitar gastar mais energia
ou água, para parte dos vendedores a certificação estava atribuída a legalização e ao
atendimento de determinado critério para o produto estar disponível ao mercado.
As máquinas de lavar que dizem que gastam menos água nos selinhos ou nas
propagandas tem destaque porque a pessoa que ainda não pesquisou sobre o
assunto vem perguntar como se fosse uma vantagem. Na verdade, toda
máquina de lavar, micro-ondas, ar-condicionado vem com um selo ou
informação agora. Dificilmente vai ter um produto sem essa informação.
Quando os promotores vêm para a loja eles explicam sobre o que e gastam
menos ou mais e que o produto passou por vários tipos de teste pra chegar
aqui. É importante falar isso para o cliente porque isso passa segurança na
hora de vender um produto caro. (Entrevista número 34)

Domingues (2013, p.42) enfatiza em sua pesquisa que o mercado se molda para
atender as regulações e exigências de manifestações dos consumidores. A escolha de
marcas, produtos e serviços passam a ser ferramenta no processo de decisão de compra
e adesão das exigências de órgãos de inspeção para inserirem produtos mais sustentáveis
no mercado.
Todos os vendedores, sem ressalva, mostraram conhecer o certificado PROCEL
INMETRO. Ao serem indagados sobre certificação, nem sempre a resposta estava
pronta para afirmar que o conheciam, todavia, quando se perguntava a respeito dos
certificados existentes na loja ou era mostrada a imagem do rótulo, os entrevistados
demonstravam familiaridade e as entrevistas passavam a fluir de maneira mais leve.
Alguns entrevistados aprofundavam-se mais que outros a respeito do certificado e sobre
como ele impactava ou contribuía para a realização de determinadas vendas. Um ponto
de paridade entre os vendedores se deu pelo fato de que o certificado é um dos
instrumentos para concretização de vendas. Alguns vendedores ilustraram a forma que
concretizam as vendas e em que momento o certificado para eles é relevante:
Geralmente o cliente já entra sabendo o que quer. Você vai mostrar os
produtos mais parecidos para ele. Ele considera o preço em primeiro lugar,
então tem que ser algo que está no mesmo patamar. Mas aí... é determinante
falar do quanto uma geladeira, um forno elétrico ou um fogão gasta. Se
possuir informações no rótulo e informações mais técnicas o cliente leva em
conta até porque essa informação já era considerada na procura dele na
internet, jornais e até em outras lojas. O selo do PROCEL informa e ajuda os
nossos vendedores a finalizar algumas vendas quando a pessoa está com
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dúvidas. O nosso papel é só mostrar os modelos de produtos similares.
(Entrevistado número 19)

Os entrevistados afirmaram que os consumidores consideram os certificados
relevantes, mas que não é o fator primordial determinante e de decisão de compra. Antes
da certificação como fator de compra, identificou-se nas falas dos vendedores fatores
como preço, design e durabilidade. Os vendedores ressaltaram a importância das
certificações como critério de desempate entre produtos similares para a concretização
das vendas. Os entrevistados mostram que para eles as certificações são obrigatórias
porque precisam atender exigências do mercado, contribuem para concretizar vendas e
são fator de desempate no ato de consumo. Micheletti (2004, p.xxi e xxii) afirma que os
diferentes tipos de apoio do consumidor para o sucesso das certificações, sejam eles de
caráter decisório ou não, demonstram um nível de consciência dos consumidores que
têm papel fundamental para que o mercado considere modelos de rótulos ecológicos e
ambientais atraentes ou não. O discurso do entrevistado número 19 de que as
certificações são utilizadas como forma de finalizar uma venda em um momento de da
concorrência de mercado e utilização do processo de certificação entre as empresas.
Quando produtos similares e de marcas diferentes incorporam a certificação atestando
sua eficiência, desgaste ambiental ou redução de impacto, aumenta a exposição
mercadológica e conscientização pública de consumo oferecendo suporte ao esquema
de rotulagens.
É relevante para o cliente quando toca no bolso. Ele vai procurar o freezer ou
geladeira mais barata e bonita, e se a mais barata gastar menos energia e
também possuir um design legal, ele leva. Eu mostro o selo porque o cliente
precisa saber da informação, é um direito dele. Nem todo mundo lê o que
está escrito no selo ai eu vou e mostro a energia que gasta e se é frostfree ou
não [...] O certificado me ajudou a vender algumas vezes, mas não é o motivo
principal para o cliente aqui na Ponto Frio (Entrevistado número 24)

9.2.Como ele se instruiu?
Como forma de compreender a maneira que o vendedor conheceu o certificado
foi necessário investigar os mecanismos e o processo de aprendizado dos entrevistados.
Para isso serão apresentados dados tabulados, websites e relatos das entrevistas.
A maioria dos lojistas afirmou ter aprendido a respeito do certificado PROCELINMETRO no dia-a-dia com as próprias experiências de venda ou observando
promotores das marcas. Durante as entrevistas, quando perguntávamos sobre os
treinamentos formais relatamos que dez lojistas na região de Praia Grande afirmaram
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que aprenderam na prática do dia-a-dia, o que transmite a ideia de que ainda não há um
treinamento formalizado ou um tempo dedicado exclusivamente para a orientação
específica sobre o certificado para todos os lojistas.
Tem. Quer dizer, não um treinamento, um curso só para isso. Eu sei que é
obrigatório toda a mercadoria ter essa etiqueta. Se não tiver a loja pode pagar
multa. Pode ser autuada. (Entrevistado número 4)

Também foi possível observar que grande parte dos lojistas sabia que a loja
poderia ser autuada caso os produtos não tivessem o certificado.
Em uma conversa após termos finalizado as pesquisas na região de Praia Grande
e desligado as gravações, um lojista confirmou que no dia-a-dia a interação com os
colegas que estão mais tempo trabalhando nas lojas é importante pois a pessoa se sente
mais confortável para tirar as dúvidas e entender como o certificado pode ajudá-lo a
realizar uma venda.
Os promotores de marcas também são mecanismo de aprendizado sobre o
certificado, mesmo muitos funcionários tendo relatado que aprendem no dia-a-dia, 16
entrevistados citaram que aprendem por meio de observação das ações dos promotores
de marcas ou fornecedores. Quando perguntamos para um dos entrevistados como foi
que ele aprendeu, além de dizer que era pela procura do consumidor, o lojista ressaltou
que os promotores ensinavam um pouco mais sobre o produto e o certificado para poder
concretizar as vendas.
Pelos promotores das marcas, pelo que o pessoal procura, nós precisamos
saber um pouco mais para poder estar vendendo. Eles começavam a ver que
os produtos gastavam muito e hoje gastam muito menos, começaram a falar
das marcas para falar para os vendedores dos produtos deles, que tem
aprovação do INMETRO. Eles vêm aqui ensinar isso e se você tem alguma
dúvida você liga na própria marca e eles até te informam. (Entrevistado
número 16)

Para os entrevistados, os promotores contribuem para concretização de uma
venda, não especificando ou explicando diretamente as questões técnicas do certificado
e sim os atributos de determinado produto. Assim, os entrevistados aprendem sobre o
PROCEL no momento que são instruídos e motivados a falar sobre as reais vantagens
entre diferentes produtos no mercado.
Os promotores quando vem para a loja também fazem o papel de vendedores,
e aí eles falam sobre o produto e conversam com a gente sobre seus
diferenciais. Nunca me falaram direto sobre o selo de energia, mas a maioria
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dos que vem aqui para vender fala sobre qual é o gasto e que a gente pode
ver essas informações do manual e até na etiqueta do produto (Entrevistado
número 26)

Os entrevistados também citaram marcas de geladeiras e fogões em que os
promotores se apropriam do assunto de consumo energético para convencer os
consumidores a adquirirem determinados tipos de produto. Verifica-se que a partir da
ação dos promotores das marcas que se encontram nas lojas, os vendedores incorporam
o conhecimento para transmitir com o objetivo de concretização de venda.
As pessoas da equipe da Brastemp e Electrolux, que vem trabalhar aqui,
sempre falam do gasto de energia quando querem vender. Eu acho que isso
é um ponto importante para o cliente, porque as pessoas têm muitas opções
e podem se guiar pelo que os promotores estão falando[...] A gente conversa
com eles e eles pedem para a gente indicar o produto deles para os
consumidores pelo preço e energia que gasta.(Entrevistado número 22)

Alguns lojistas contaram suas experiências e aprendizados em outros setores
trabalhando como promotores e operando em outras funções.
Eu já fui promotora da Brastemp. Antigamente eles falavam muito sobre a
pesquisa que eles fazem sobre o produto, se ele está apto para estar no
mercado. (Entrevista número 18)

Notou-se que o conhecimento técnico de um dos entrevistados sobre as demais
certificações estava ligado a exigências pelos órgãos de regulamentação e as
padronizações a serem seguidas na indústria e na fabricação.
Quando no ramo de indústria que passavam a instrução do que era exigido,
o porquê dessas certificações, que eram padronizações a nível nacional, esses
laboratórios fazem com que esse padrão siga a nível nacional e os produtos
que estejam no mercado para o consumidor terem a qualidade que o
laboratório exige perante aos certificados. (Entrevistado número 2)

Os vendedores afirmaram que existe algum treinamento formal e relataram sobre
as suas experiências. Um dos gerentes entrevistados contou que participou de um
treinamento no centro de distribuição e a na universidade corporativa das lojas
Pernambucanas.
Nós das Pernambucanas temos um CD, um centro de distribuição e temos
também uma universidade das pernambucanas. Então nós fomos até a
universidade aonde tivemos um treinamento com os consultores e
representantes de cada marca e depois nós fomos no CD de cada marcaEsse
CD é onde temos nossos gerentes compradores que compram nos
fornecedores e as mercadorias são armazenadas nesse CD, fazendo a
distribuição para nossas lojas. A universidade é onde capacita os
colaboradores, então, quando aprendi sobre esses selos foi na universidade.
(Entrevistado número 15)
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O entrevistado ainda afirmou que houve uma passagem aprofundada sobre o
certificado PROCEL e o processo de padronização no Brasil.
Foi uma passagem aprofundada. 4 horas debatendo e vendo gráficos e como
eles trabalhavam, pois no Brasil demorou um tempo para ter esse selo e ser
homologado em todas lojas e empresas. Isso aconteceu perto do ano de 2012.
(Entrevistado número 15)

A universidade em que foram realizados os treinamentos chama-se Universidade
Corporativa Comendadeira Helena Lundgren, e o gerente nos guiou no site da
instituição para explicar que se tratava de um centro de treinamento para alguns
funcionários das lojas Pernambucanas.
A universidade corporativa é um espaço para treinamento, capacitação
profissional e eventos corporativos da Pernambucanas, e também está disponível para
receber outras empresas que queiram usufruir dos serviços de treinamento. O gerente
ainda frisou sobre a realização de um treinamento formal exclusivamente para os
gerentes de loja e nesse treinamento foram ensinados cálculos de consumo e explicados
como poderiam passar isso melhor aos seus clientes e colaboradores.
Sim, houve realmente um treinamento formal com os gerentes de loja, todos
participaram e foram orientados e treinados para passar informação para o
cliente. Até o cálculo que eles faziam para saber quanto é consumido foi
explicado para podermos explicar isso para o cliente. (Entrevistado número
15)

Alguns lojistas afirmaram que aprenderam sobre o certificado no momento de
realização das compras para a sua casa, sentindo necessidade de buscar um produto mais
econômico devido ao aumento das contas de luz.
Ainda que teve esse negócio de consumo de luz que a luz foi lá nas alturas,
mas antigamente não era assim, hoje em dia está muito alto a nossa conta de
luz. Então, conforme liberou esse selo da economia fica mais fácil para a
gente identificar. Porque eu te falo que até aprendi comprando, porque
quando fui comprar a minha geladeira a alguns anos atrás e o rapaz que estava
vendendo me explicou, que é o nível do consumo e coisas do tipo... que aí eu
já aprendi e aí hoje eu procuro passar para os clientes também. (Entrevistado
número 9)

9.3.Como transmite a informação ao consumidor?
Para observar como os vendedores transmitiam ao consumidor final as
informações sobre o certificado foi realizado uma sequência de cinco perguntas
elaboradas no roteiro de pesquisa com o intuito de que a entrevista fluísse conforme os
relatos dos entrevistados.
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Os vendedores relataram que nos momentos das vendas, os produtos mais
procurados com o certificado são as geladeiras e o ar-condicionado. Durante algumas
vendas, observou-se vendedores explicando para os clientes sobre o consumo energético
de um ar-condicionado com o motor inverter e as suas vantagens e depois relatou para
nós os benefícios de eficiência desse tipo de aparelho.
Ar condicionado que suga muita energia e se ele for inverter que consome
menos ainda, ai interessa! Principalmente se for inverter. Geladeira e ar são
os produtos mais importantes. (Entrevistado número 4)

Os lojistas demonstraram que apresentam o certificado para o consumidor
consoante a apresentação do produto que o cliente busca. A abordagem pelo certificado
apenas faz sentido quando o consumidor vai até o vendedor para esclarecer suas dúvidas
sobre o consumo de energia. Parte majoritária dos entrevistados afirmou que a
informação do certificado é exercitada e transmitida por eles quando o cliente se
encontra na dúvida de produtos que estão na mesma categoria de preço.
A pessoa fica na dúvida e pergunta sobre o produto. Ela não tem uma reação
de não saber o que é, mas sei que o selo já pesou na hora que eu falei para o
cliente. Tem gente que não liga porque vem para buscar o produto que
precisa, mas tem pessoas que consideram bastante isso [...] Eu já tive que
entrar diversas vezes no sistema da loja para procurar os produtos com preço
muito parecido e depois o cliente levou o mais caro porque gastava menos, ’
mas isso não acontece sempre. (Entrevistado número 33)

A informação do certificado sobre eficiência energética também está ligada aos
produtos que dispõem de qualidades tecnológicas superiores. Os entrevistados
acreditam que quanto maior qualidade e mais caro um produto for, mais serão as chances
de ter uma eficiência energética melhor frente aos outros produtos disponíveis em loja.
Para produtos com valor mais elevado, o certificado funciona como uma forma de
justificar o seu preço pela sua qualidade tecnológica.

Quanto melhor o produto mais tecnologia pra economizar energia ele vai ter.
Tem os produtos e ares-condicionados inverter que gastam menos energia e
gelam melhor o ambiente por que tem uma potência melhor. Com as
geladeiras também é assim, porque elas gastam muita luz (Entrevistado
número 30)

Todavia, é importante destacar que ainda que seja para concretizar uma venda
ou como critério de desempate da escolha, os entrevistados consideram relevante
transmitir a informação do certificado no momento de venda. Um dos gerentes de loja
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afirmou que no momento de venda é importante transmitir as informações e os
benefícios sobre o certificado pois transmite segurança ao consumidor.
Sim, transmite mais segurança ao cliente e usamos informações do selo como
benefício na hora da venda. (Entrevistado número 1)

Ao perguntar como o cliente reagia, o gerente acrescentou sobre o conhecimento
que ele tem através do certificado para poder concluir a venda:
Positivo, positivo, ainda mais quando a gente mostra a respeito de consumo
e o que consta na etiqueta, alguns produtos como refrigerador, constam a
litragem exata, gasto de água e outras coisas, então... (Entrevistado número
1)

Durante as entrevistas as categorias de produtos que o consumidor considera que
o certificado é mais relevante são: a) Geladeira; b) Ar-condicionado; c) Máquina de
Lavar; d) Secadora e f) Forno elétrico.
De modo a detectar o conhecimento sobre certificados com baixo e alto consumo
de energia elaboramos a questão: “Qual o produto com a letra ou nível de eficiência
mais baixa que você já vendeu?”.
Nas três regiões pesquisadas verificou-se que grande parte dos lojistas já
venderam aparelhos com baixa eficiência energética mesmo sendo nível “A”, isso
porque o consumo de KWh/mês é diferente de produto para produto. Os vendedores
destacaram o fato de que a maioria dos produtos no mercado é da categoria “A”, porém
o que deve ser levado em conta segundo eles é o desempenho que está registrado nos
dados da certificação.
Hoje em dia é quase tudo “A” e “B”. O que a pessoa precisa ficar ligada é no
quanto cada um gasta mesmo. Aí nosso papel é mostrar pra ela que entre
esses mais econômicos tem um que é melhor. Isso acontece muito com
televisão, freezer e principalmente, ar-condicionado. Todos eles já vêm com
o selo “A”, então é difícil às vezes até para nós considerarmos o selo.
(Entrevistado número 30)

O entrevistado acima também demonstrou que dado a similaridade de produtos
com alta eficiência energética a informação pode ser desconsiderada em detrimento de
outros atributos já que de certo modo todos possuem eficiência energética ainda que os
dados da certificação mostrem o contrário.
Na região de Praia Grande e Guarulhos, os entrevistados apresentaram respostas
que mostraram a venda de produtos com nível “B”, “C”, “D” e “E”. Parte minoritária
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dos entrevistados disse não lembrar os níveis mais baixos que já venderam. Foi possível
reconhecer uma sinuosa evolução na percepção de conhecimento do consumidor e dos
vendedores sobre a busca de produtos com melhor eficiência. Também se identifica um
tratamento de padrão de normalidade em relação a melhoria da eficiência energética dos
produtos eletrodomésticos. Os vendedores passam a encarar como obrigatoriedade um
produto atender os requisitos que o tornem eficiente o suficiente para estar sendo
vendido no mercado.
Lavadora com a classificação “E” e vendia bem. Só que com o passar do
tempo as pessoas foram adquirindo conhecimento e até nós mesmos
cobrávamos nosso gerente comprador pedindo para que buscasse um produto
em uma classificação melhor porque era mais fácil a venda. Em algumas
vezes perdemos vendas devido a classificação. (Entrevistado número 15)

Como descrito acima por um dos entrevistados, relatamos que alguns lojistas já
deixaram de concretizar vendas por informações de baixa eficiência e alto consumo.
Porém, a maioria dos respondentes declararam que através de seu consentimento, que
apesar de reconhecerem a importância, não é comum deixaram de realizar uma venda
pela informação de baixa eficiência do certificado, devido a maioria dos produtos
possuir o nível de eficiência “A” podendo ser substituído por outro com o gasto e as
características semelhantes.
Não, nunca deixei de vender. Geralmente todos tem o selo e é A, isso já
ajuda. O próprio cliente já olha o A e quanto consome e já leva.(Entrevistado
número 4)

Os entrevistados número 1 e 15, ambos gerentes, afirmaram que antigamente
perdiam mais vendas do que atualmente devido à padronização do certificado nas lojas.
Conforme a padronização da certificação passou a ser obrigatória no mercado, os
consumidores passar a se inclinar para a informação não deixando de comprar por preço
ou design, mas dando mais confiança para adquirir os produtos que na altura que eles se
referiram passaram a serem certificados.
A maior parte dos entrevistados notam diferença ao transmitir a informações
sobre o certificado para os clientes como critério de desempate. Nas três regiões
pesquisadas, os lojistas garantiram que apesar de considerações por preço, design,
durabilidade e qualidade, os clientes se sentem mais seguros ou mais dispostos a compra
quando informam sobre o consumo energético por meio da chancela do selo PROCEL,
tornando tangível a informação de consumo energético por um órgão regulador.
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Sim, transmitia confiança. Pois uma coisa é você falar, outra coisa é você ter
um selo de qualidade para comprovar para o cliente, e na maioria das vezes
o cliente já vinha procurando esse selo. Nós tínhamos um canal chamado
“Garra notes” que é um e-mail, e ai todo o produto nosso tinha que ter essa
etiqueta, quando não tinha, algum cliente arrancou ou quando foi limpar
danificou, era só passar esse e-mail e em 3 horas eles me passavam para fazer
impressão na loja, não podíamos ficar sem esse selo. (Entrevistado número
15)

Os entrevistados comentaram sobre suas abordagens no momento de venda de
produtos eletrodomésticos. Como tratado durante a análise anteriormente, os
entrevistados utilizam o certificado como critério de desempate para concretizar uma
venda e acreditam que a partir deste argumento de venda é possível emplacar uma forma
de preocupação aos consumidores convertendo em uma venda ou uma aproximação
comparativa mais eficiente e consciente. O vendedor abaixo ilustra uma sensibilidade
de conscientização e responsabilidade dos consumidores que o procuram para realizar a
compra:
Os clientes vêm buscar por produtos que já gastam menos energia, então eles
já vêm conscientes de que apesar do preço, um produto gasta mais ou menos
energia e água. Isso já mostra uma preocupação que as pessoas têm. Já
aconteceu mais que uma vez de um cliente perguntar se uma máquina de
lavar roupa gastava muita água ou energia. A gente vai olhando os modelos
e também da uma olhada nos manuais e no que os promotores das empresas
dizem pra poder orientar cada pessoa que vem procurando aqui na loja.
(Entrevistado número 35)

A partir da sensibilidade identificada pelo vendedor no momento de venda
visualiza-se uma preocupação do consumidor como ator social em suas ações de escolha
no mercado impulsionando uma reflexão nos conceitos e valores dos consumidores e
vendedores (PORTILHO, 2005, p.166). Desta forma, identifica-se traços de consumo
responsável e consciente por meio do discurso do consumidor a partir da preocupação
com a energia e água consumida pelos aparelhos eletrodomésticos. Conforme Adams
(2013, p.71), a prática de preocupação com a utilização de energia e água consolida o
consumo como uma atitude responsável de cidadania.
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No início desta dissertação definiu-se dois objetivos centrais para o atendimento
do problema pesquisa. Esta seção está dedicada a traçar as conclusões e considerações
finais do trabalho com o intuito de apresentar como os objetivos do trabalho foram
alcançados.
A partir dos levantamentos em campo é possível concluir que os vendedores
reconhecem diferentes certificados no mercado, entretanto não se aprofundam sobre
suas especificações técnicas. Os vendedores têm conhecimento que existem diferentes
selos e suas possíveis funções, como declarar que um produto degradado ou não o
ambiente, utiliza insumos sustentáveis, é mais eficiente energeticamente ou gasta muita
água. Todavia, os vendedores apresentam um conhecimento superficial em relação às
questões técnicas do certificado, não se aprofundando para esclarecer quais os sistemas
utilizados para alcançar a certificação ou mesmo informações técnicas como dados
quantitativos, documentos ou justificativas dos procedimentos da certificação. Este tipo
de comportamento apresentou-se nos três locais pesquisados
Todos os vendedores, sem exceção, mostraram conhecer o certificado PROCEL
INMETRO de eficiência energética e demonstraram conhecer suas funções básicas
informacionais e técnicas, onde se encontravam no varejo e seu objetivo como
certificação.
Também se observou que os vendedores percebiam a relevância da certificação
não só pela importância dela, mas pelo impacto econômico que um produto certificado
poderia causar no seu cotidiano. Foi predominante a opinião dos vendedores de que o
certificado PROCEL INMETRO tem mais relevância econômica ligada aos gastos
financeiros com determinados produtos do que por outras razões como design ou
preocupação com o meio ambiente. É possível afirmar a partir dos discursos e falas que
os vendedores no papel de consumidores também exercem a prática de consumir
produtos certificados com o PROCEL por razão estrita a questões financeiras. A partir
disso se edifica uma construção de valor ligada diretamente a sensibilização pelo gasto
e não pela consciência e responsabilidade de consumo, ainda que a prática de consumir
conscientemente aconteça ao adquirir um produto com melhor eficiência energética.
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Para maior parte dos entrevistados, a relevância da certificação está ligada a
obrigatoriedade de um produto ter que passar por uma caracterização e rigor de testes
para ser disponibilizado em loja e ainda atender um padrão de qualidade mínimo que
demanda o mercado. Foram escassas as falas do vendedor ligadas às questões de
poluição ou meio ambiente. Ainda que os vendedores apresentassem preocupações com
o gasto de água, energia e durabilidade, predominou a relevância da economia financeira
que se pode alcançar com o certificado PROCEL. Os vendedores entendem o certificado
como forma de manter um padrão de qualidade no mercado por meio de testes, assim o
consumidor pode ser blindado frente a produtos que não tem um bom funcionamento e
aproveitamento das suas funções. Para a maior parte dos entrevistados, os certificados
servem como mecanismo obrigatório, legal e orientador no momento decisório de
compra. Entende-se que o vendedor percebe o PROCEL como uma forma de reação ao
mercado, por órgãos de inspeção e governo, a produtos que podem causar algum
prejuízo ao consumidor se estendendo de modo a regular determinadas questões de
produção para que exista um consumo mais sustentável.
Outro fator de paridade se deu pelos vendedores utilizando a certificação como
argumento de venda. Foi observado durante o campo que a informação do certificado é
instrumento para a concretização de venda frente a decisão do consumidor. A maioria
dos vendedores acreditam que a certificação é um critério de desempate quando os
consumidores estão em dúvida entre produtos da mesma categoria ou similares.
Diversos deles afirmaram que os consumidores consideram os certificados um ponto
relevante, mas não primordial na decisão de compra. Confirma-se que o certificado é
uma argumentação de venda utilizada como critério de desempate frente às dúvidas dos
consumidores. Assim os certificados permitem uma maior competitividade e
concorrência entre os produtos no mercado, já que o vendedor tem a capacidade de
servir como vetor informacional das características do produto. Ademais, a exposição
de diferentes produtos no mercado causa necessidade de orientação dos consumidores,
é neste momento que os vendedores contribuem levando a informação aos consumidores
para que possam concluir a venda e informar ao cliente qual é o produto que atende suas
necessidades.
A maioria dos lojistas entrevistados aprendem sobre o certificado PROCEL
INMETRO em seu dia-a-dia de trabalho com suas experiências de venda e em suas
próprias práticas de consumo. Nas regiões de Praia Grande e Guarulhos, muitos
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comentaram que uma forma de se informar era conversando com seus colegas de
trabalho que também eram vendedores. Assim pode-se concluir que existe um
aprendizado e uma informatização informal e empírica do vendedor a partir da
experiência de trabalho e com as experiências de consumir produtos para a sua própria
casa. O aprendizado que acontece entre os vendedores não é protocolado ou registrado
em nenhum lugar ou plataforma e permanece nas conversas interpessoais, às vezes até
com os próprios clientes. Parte dos entrevistados também afirmaram que não possui uma
instrução de gerência ou treino específico sobre o certificado para que os vendedores
possam utilizar a informação para transmitir ao cliente e que poderia ser um fator que
contribuiria para concluir algumas vendas. Conclui-se que a organização,
questionamento sobre os modelos de produtos existentes em lojas e a experiência
empírica dos funcionários nos momentos de venda são formas de auto aprendizado dos
vendedores sobre o conhecimento do certificado. Sugere-se que os departamentos de
gerência e de responsabilidade organizem grupos de trabalho e reuniões de equipe com
os funcionários para debater o certificado como tema, a fim de fazer com que o vendedor
aprenda a se informar sobre respectivos pontos do PROCEL.
Outra maneira de aprendizado que se verificou durante a pesquisa foi o contato
com os promotores de marca que eram mandados as lojas para indicar os produtos das
marcas que trabalhavam. Em diversas conversas, os entrevistados relataram que os
promotores são fonte de aprendizado sobre a informação do certificado. Conforme os
promotores explicam sobre o produto para que os vendedores façam vendas ou
indiquem produtos de suas marcas eles ressaltam os atributos do PROCEL para que elas
possam concretizar uma venda. Os promotores são fonte de aprendizado sobre o
certificado PROCEL com o objetivo não de informar sobre os aspectos específicos sobre
o rótulo, mas sim realizar a venda dos produtos que são de origem da marca do promotor.
Os vendedores observam os promotores em prática em suas lojas e aprendem a informar
o diferencial de produtos consequentemente informações sobre eficiência de um produto
que está atribuída ao selo e transmite ao consumidor quando estão em seu momento de
venda.
Os gerentes das lojas Fast Shop de São Paulo e Pernambucanas de Praia Grande,
junto com alguns vendedores afirmaram que existem treinamentos concedidos pela
matriz das suas lojas e os centros de distribuição. Os centros de distribuição e a
universidade corporativa das lojas pernambucanas foram locais onde se constatou que
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os gerentes se capacitam tecnicamente sobre o certificado para poder transmitir para as
suas equipes de funcionários informações a respeito do certificado. Nestes locais existe
um aprofundamento técnico para o certificado e que segundo um dos entrevistados são
apresentados dados, cálculo de consumos, gráficos e fases do processo de certificação
por um técnico do INMETRO que transmite o conhecimento para os gerentes
compradores de lojas. Estes pontos são locais em que os funcionários de cargos mais
altos se informam para transmitir aos seus colegas e vendedores a informação de
certificado. É possível concluir que os gerentes de lojas responsáveis pelo aprendizado
do certificado são ponte para informar os vendedores que estão no PDV sobre o os
detalhes relevantes do certificado PROCEL.
Para a maior parte dos vendedores a forma de transmitir o conhecimento está
ligada a demanda do cliente por produtos em que o certificado é relevante, assim os
vendedores definiram e entendem as seguintes categorias como mais relevantes para a
certificação: a) Geladeira; b) Ar-condicionado; c) Máquina de Lavar; d) Secadora e f)
Forno elétrico. Também é destacado os atributos tecnológicos dos produtos em face o
seu desempenho energético. A maioria dos vendedores atribui a tecnologia e ao
lançamento mais recente de determinado produto a sua eficiência energética. Entendese que o consumidor procura transmitir a informação sobre o certificado PROCEL ao
especificar atributos especialmente tecnológicos e de funcionamento dos produtos
existentes em loja.
Segundo os levantamentos realizados em campo, o principal momento em que o
entrevistado transmite a informação se dá no instante de dúvida do consumidor em
relação a produtos similares e a sua baixa diferença de preços. Neste momento, o
vendedor entende como oportuno transmitir as informações que tem o certificado ou até
mesmo comparar as informações no ato de venda sem mesmo antes ter estudado o
produto. Constata-se que o consumidor apenas transmite a informação como uma
argumentação para a conclusão de suas vendas.
É importante destacar que a principal razão de argumentação sobre o certificado
PROCEL se dá pelo critério de desempate entre comparações de diferentes atributos do
produto, prevalecendo o preço e design acima das questões de eficiência energética.
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Os lojistas têm consciência de que a maioria dos produtos disponíveis no
mercado nacional tem nível de eficiência “A” e que precisam se basear na informação
de consumo de KWh que se encontra na certificação. Alguns constataram que houve
nos últimos anos um avanço da qualidade tecnológica de produtos eletrodomésticos, e
que esse fator fez com que existissem produtos com um bom desempenho de eficiência
energética e melhor avaliação do que os demais produtos no mercado. Parte minoritária
dos entrevistados afirmou já ter lidado com produtos com níveis de eficiência energética
nas certificações inferiores a “A”. Para os vendedores, a informação de eficiência
energética não é um fator que os faz deixar de concluir determinada venda, apesar de
considerarem importante, a informação pode ser suprida por outro atributo de
determinado produto. Além disso, a certificação também foi apresentada como um fator
de segurança para os clientes, os vendedores afirmaram que um certificado permite que
o cliente adquira um produto consciente de seu impacto nos gastos de energia. Desta
forma vendedores são vetores de instrução para um consumo consciente por meio da
indicação e orientação de determinados produtos existentes no mercado. Conclui-se que
além de vetor informacional do consumo consciente por meio da informação de venda
de aparelhos eletrodomésticos certificados com o PROCEL INMETRO, o vendedor é
fundamental para a o alcance do consumo consciente e responsável no PDV. Apesar de
os consumidores exercitarem a procura de diferentes produtos no mercado, o vendedor
possui uma superioridade na transação de venda porque detém as informações
necessária para transmitir ao consumidor os benefícios e atributos de produtos com a
certificação PROCEL.
Sugere-se para os próximos estudos a aplicação de uma pesquisa em outros
territórios do país para compreender a percepção e a forma de como o vendedor se
informa e transmite a informação em relação ao certificado em diferentes classes e
regiões. Também é possível explorar os níveis de consciência de consumo dos
vendedores por meio de escalas quantitativas a fim de aferir o nível de consciência e o
seu tipo de consumo, desta maneira pode-se levantar informações de comportamentos
que impactam na maneira de como o público entrevistado se informa e transmite a
informação. Outra lacuna que pode ser coberta nesta pesquisa futuramente se dá em
relação à amostra de entrevistados, devido à pesquisa ter sido realizada no ambiente em
que os vendedores convivem, não havia possibilidade de estender excessivamente o
tempo médio de entrevista, isso demonstra que para a próxima aplicação é possível
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reduzir o número de entrevistados e aprofundar nas pesquisas fora do seu ambiente de
trabalho, caso a aplicação seja quantitativa e por questionário sugere-se o aumento da
amostra para identificar a frequência e o tipo de comportamento praticado pelos
vendedores.
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