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RESUMO 

A crescente preocupação ambiental, resultante do impacto negativo do consumo desmedido e 

despreocupado do século XX, originou mudanças no comportamento dos indivíduos e das 

organizações. Estas procuram elaborar estratégias de marketing direccionadas para a consciência 

ambiental com o intuito de incentivar os consumidores, actualmente mais informados sobre o estado 

dos ecossistemas, a optar por um novo segmento de mercado, designado por mercado ecológico ou 

de produtos verdes.  

 

A presente investigação incide sobre uma área específica do marketing, mais concretamente o 

marketing verde, que se caracteriza pela preocupação por um marketing mais ecológico e por uma 

maior consciencialização dos problemas sociais e ambientais que afectam a sociedade. Tendo em 

consideração a revisão bibliográfica que aborda prioritariamente os problemas ambientais e os 

estudos elaborados na área, surgiu a oportunidade e a vontade de aprofundar o tema em questão 

aplicado ao caso português, já que são poucos os estudos em Portugal que se focam no marketing 

verde.  

 

Após a avaliação de um questionário qualitativo a um grupo de 10 portugueses, foram inquiridos 210 

portugueses por via de um método quantitativo com o objectivo de determinar a influência de certos 

factores no comportamento de compra verde. Pretendeu-se igualmente delinear quais as 

características dos consumidores com atitudes focadas na preservação ambiental com o intuito de 

combater as repercussões da utilização desregrada, desenfreada e irresponsável dos recursos naturais.  

 

A análise dos resultados, feita com base em métodos estatístico no software SAS Enterprise Guide 7.13 

e no SmartPLS 3.0, permitiu concluir que a consciência ambiental e o comportamento verde são 

maioritariamente influenciados pelas prácticas verdes, pelo preço e pela qualidade dos produtos 

verdes e os consumidores portugueses mais propensos à compra verde são maioritariamente jovens 

adultas trabalhadoras, com um rendimento igual ou inferior a 1500€ e praticantes de actividade física.  

 

PALAVRAS-CHAVE 

Marketing Verde; Produtos Verdes; Caracterização do Comportamento Verde; Comportamento dos 

Consumidores; Modelo de Equações Estruturais; Análise de Clusters; Análise Factorial 
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ABSTRACT 

Occurring from the negative impact of the uncontrolled and unconscious consumption of the XX 

century, the growing of the environmental concern has led to changes in the behavior of individuals, 

who are currently more knowledgeable about the condition of the ecosystems, and organizations, that 

seek to develop targeted marketing strategies for environmental awareness in order to encourage 

customers to opt for a new market segment, known as the ecological market or green market.  

 

This investigation focuses on a specific marketing field, which is the green marketing, characterized by 

the concern for a more ecological and conscious marketing and by a greater awareness of the social 

and environmental harms that affect our society. The opportunity and willingness to extend the 

subject to the Portuguese case arose due to the bibliographic review that focuses primarily on 

environmental problems, the studies from other countries regarding the green marketing and the lack 

of them in Portugal.  

 

After the execution of a qualitative questionnaire to a group of 10 Portuguese people, another 210 

were surveyed by means of a quantitative method with the purpose to seek the influence of certain 

factors on the green buying behaviour. It was also intended to outline which are the characteristics of 

the consumers whose attitudes are focused on environmental preservation to oppose the 

repercussions of the unfettered, unrestrained and irresponsible use of natural resources.  

 

The analysis of the results, made with the help of statistical methods in SAS Enterprise Guide 7.13 and 

SmartPLS 3.0, allowed to induce that environmental awareness and green behaviour are mostly 

related with everyday practices and the price and quality of green products. The Portuguese 

consumers that are more likely to buy green are generally young working women, with a wage equal 

or less than 1500€ who practice physical activity. 

 

KEYWORDS 

Green Marketing; Green Products; Green Behavior Characterization; Consumer’s Behavior; Structural 

Equation Modelling; Cluster Analysis; Factor Analysis 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1.  CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

O século XX testemunhou a abertura e crescimento dos mercados a nível mundial bem como a subida 

exponencial das quotas de mercado (Sutton, 2012), caracterizando-se por um boom na produção 

massificada de bens e serviços com o intuito de saciar a procura desenfreada pela inovação por parte 

dos indivíduos (Morel & Kwakye, 2012). O processo de globalização, que ao possibilitar a partilha de 

valores culturais e acesso a materiais, recursos e oportunidades de investimento a baixo custo, 

proporcionou a criação de um estilo de vida baseado na excessiva e inconsciente utilização dos 

recursos naturais e energéticos aliado à grande produção de resíduos domésticos e industriais, sem 

que fossem notórias as alterações no equilíbrio dos ecossistemas da Terra (Brömme, 2011). 

 

No século XXI tornaram-se claras as repercussões ambientais e sociais provenientes do consumismo, 

nomeadamente com o aumento dos níveis dos gases de efeito de estufa na atmosfera, o aparecimento 

do buraco na camada de ozono, a desflorestação, o desgelo, a crescente de espécies e ecossistemas 

ameaçados, o aumento da taxa de cancro proveniente da radiação ultravioleta, além de outros 

indicadores (Spalding, 2010). Estima-se que, desde 1970, aproximadamente um terço das plantas e 

animais deixaram de existir e muitas outras espécies se encontrem em vias de extinção, como ainda 

que em 2040 o consumo de recursos naturais será 170% a mais do que a capacidade global do planeta 

(WBCSD, 2008). É notório que as necessidades ilimitadas, decorrentes da evolução demográfica, se 

tornaram insustentáveis face à escassez de recursos naturais.  

 

Diante dessa contingência e da redução gradual da qualidade de vida, o início da pegada ecológica – o 

impacto da utilização dos recursos da Terra e da produção de resíduos originados pelo consumo 

humano (Collins & Flynn, 2015) – é marcado pelo despertar da consciência e sensibilização da 

sociedade para com as questões ambientais nos anos 60. Segue-se a implementação de acções de 

caracter prático nos anos 70 e a responsabilização e elaboração de novos modelos de desenvolvimento 

nos anos 80 por forma a que as gerações futuras possam usufruir equatitativamente dos recursos 

naturais (Afonso, 2010; Lira & Cândido, 2013).  

 

Contudo, a generalização do marketing verde ocorreu apenas nos anos 90, década do crescimento do 

poder de mercado. A mudança no comportamento dos consumidores, que procuram saber mais sobre 

a origem e o método de concepção dos produtos e serviços que consomem diariamente, conduziu a 

uma mudança no paradigma de marketing. O advento de um novo consumidor, o consumidor verde, 

propenso a pagar mais por produtos verdes (Laroche et al., 2001), conduziu à redefinição de 
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estratégias comerciais e à exerção de uma gestão mais consciente por parte das organizações (Kotler 

& Armstrong, 2010). Com o acréscimo dos movimentos ambientalistas e a maior sensibilização por 

parte dos consumidores, torna-se imperativo às mesmas optar por práticas mais responsáveis a nível 

ambiental e social no exercício da sua actividade (Marchand & Walker, 2008; Lin & Huang, 2012). O 

marketing verde, ambiental ou ecológico, tem em vista a maximização da satisfação das expectativas 

e necessidades dos consumidores com o menor impacto possível no meio ambiente (Polonsky, 2011) 

bem como a maximização do lucro das organizações e respectivo crescimento económico sustentável, 

beneficiando assim todos os stakeholders envolvidos sem comprometer as gerações futuras 

(Rothenberg, 2007). 

 

Com a crescente pressão pública e das entidades governamentais, as empresas optam por reformular 

tanto os seus produtos como as suas estratégias de marketing para que sejam ambientalmente viáveis 

maximizando as suas vantagens competitivas (Straughan & Roberts, 1999; Barros, 2011). A título de 

exemplo nacional, organizações como a Portucel Recicla e a Cemopol, ambas dedicadas à reciclagem 

de papel, a Cive, centrada na reciclagem de vidro, e a Fap, recicladora de plástico, surgem como efeito 

do aumento da consciência ecológica na óptica do cliente e da implementação de estratégias de 

marketing verde na óptica empresarial (Porter & Linde, 1995; Polonsky et al., 1998; D'Souza et al., 

2007; Afonso, 2010; Barros, 2011). 

 

1.2. RELEVÂNCIA E OBJECTIVOS DA DISSERTAÇÃO 

A presente investigação incide no estudo do marketing verde, com foco na consciencialização e nos 

factores decisivos no acto de compra verde. O interesse no tema surge da conveniência e sua 

importância nos dias de hoje, uma vez que o marketing tem sido alvo de grande discussão no que toca 

às questões ambientais (Kotler & Armstrong, 2010; Lourenço, 2014). 

 

Apenas nesta década é que se iniciaram os estudos das funções de mediação entre a responsabilidade 

social corporativa e a consciência de marketing verde e intenções de compra dos consumidores (Young 

et al., 2009; Tseng & Hung, 2013; Majerova, 2015; Suki, 2016). Em Portugal tem sido escassa a atenção 

prestada a este tema e uma vez que os primeiros estudos realizados no âmbito do marketing verde 

foram recentemente divulgados, como demonstra o reduzido número de publicações (Arrais, 2009; 

Paço & Raposo, 2009; Afonso, 2010), surge a intenção de estudar a influência que a consciência 

ambiental tem nos comportamentos relacionados com a decisão de compra portuguesa. Considera-se 

uma temática importante para ajudar as organizações a definir e melhorar estratégias de retenção e 

obtenção de clientes, direccionar os seus produtos e serviços aos segmentos mais preocupados 
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ambientalmente e impulsionar o consumo por parte dos consumidores indiferentes ou pouco 

preocupados com a questão (Hessami et al., 2013). 

 

Pretende-se que sirva como um instrumento profícuo na área do marketing ao apresentar-se como 

uma ferramenta que promove a adopção de estratégias organizacionais direccionadas para o cliente, 

tendo em conta a vertente ecológica ou ambiental, cujo intuito seja a preservação dos ecossistemas e 

a igual satisfação das necessidades de consumo dos indivíduos. A compreensão dos consumidores é o 

primeiro processo lógico a ter em conta no marketing verde (Saxena & Khandelwal, 2010) por isso 

espera-se determinar que variáveis explicativas influenciam positiva ou negativamente o 

comportamento de compra verde. Outro objectivo proposto com a actual dissertação é verificar a 

fiabilidade dos factores demográficos na explicação do comportamento verde do consumidor 

português. 

 

Adicionalmente, pretende-se avaliar se existe um desfasamento entre a consciência que o consumidor 

tem dos seus comportamentos e atitudes, a sua preocupação com o meio ambiente e a compra 

efectiva de produtos verdes. É, então, fulcral compreender de que modo é que as empresas, e a própria 

sociedade, devem agir com o intuito de impulsionar as vendas, mas contribuir, simultaneamente, para 

a preservação dos ecossistemas.  

 

1.3. QUESTÕES DE PESQUISA 

Como ponto de partida foram delineadas algumas questões para as quais se pretende obter respostas 

através da elaboração da presente dissertação: 

1. Qual o perfil do consumidor português, tendo em conta as suas características 

sociodemográficas e tendências de consumo de produtos ecologicamente produzidos? 

A fim de compreender quais as características mais relevantes no desenho do perfil do 

consumidor português de produtos verdes, surge o conjunto de hipóteses sociodemográficas. 

2. Qual o impacto da publicidade na compra portuguesa de produtos verdes? 

Um factor considerado relevante para explicar o consumo prende-se com a publicidade que é 

feita a esses produtos, pelo que se procura perceber como é que o marketing aos produtos 

verdes influencia o comportamento de compra português. 

3. De que forma é que as práticas verdes influenciam a compra de produtos verdes? 

As actividades do dia-a-dia dos consumidores portugueses, como é o caso da reciclagem ou 

reutilização de embalagens, podem ser um factor determinante da preocupação pela compra 
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de produtos verdes. Pretende-se então estudar de que forma tais práticas influenciam o 

consumo verde. 

4. De que forma é que a percepção das consequências ambientais a nível da água, do solo e do 

ar promovem o comportamento de compra verde português? 

Pretende-se compreender se o conhecimento e percepção de principais poluidores do meio 

ambiente preocupam os portugueses e contribuem para o consumo verde.  

5. Qual o impacto do preço e da qualidade no consumo português de produtos verdes? 

Crê-se que tanto a qualidade como o preço são variáveis relevantes para explicar o 

comportamento de compra. Posto isto, procura-se determinar se efectivamente estas 

influenciam a compra verde dos portugueses.  

6. Como é que a ética ambiental afecta o comportamento verde dos portugueses? 

Neste contexto, procura-se conhecer se o respeito pela Natureza influencia o comportamento 

verde dos portugueses. 

7. Em que âmbito é que a pressão social e a pressão governamental contribuem para o consumo 

de produtos verdes por parte dos portugueses? 

Procura-se compreender o motivo de consumo de produtos verdes dos portugueses, tendo 

em conta a pressão que sente a nível social e/ou governamental.  

 

1.4. ESTRUTURA GLOBAL DA DISSERTAÇÃO 

O estudo foi estruturado em cinco partes, nomeadamente a introdução ao tema; a revisão da 

literatura; a metodologia aplicada; a análise de resultados e respectiva discussão; e a apresentação das 

conclusões retiradas, das limitações encontradas e recomendações para pesquisas futuras. 

 

Numa primeira parte é feita a contextualização do problema em estudo, a apresentação da relevância 

da dissertação, dos objectivos e das questões de investigação.  

 

Na segunda parte é elaborada uma revisão da literatura, que diz respeito à definição e explicação dos 

conceitos teóricos relacionados com o marketing verde, o produto verde e o consumidor verde. 

 

Na terceira parte é enunciada a metodologia utilizada, ou seja, é definida a população-alvo e a amostra, 

o método de recolha de dados mais adequado e os métodos estatísticos mais convenientes ao sucesso 

do tratamento da informação. 
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O quarto grupo trata da apresentação e discussão da informação obtida nos questionários qualitativo 

e quantitativo. É elaborada uma reflexão dos elementos em estudo, validando as hipóteses pensadas 

na fase inicial da dissertação e avaliando os exercícios estatísticos levados a cabo. 

 

A quinta parte diz respeito às conclusões retiradas com base nos dados obtidos e na revisão de 

literatura, à apresentação das limitações detectadas e descrição de sugestões para futuras pesquisas 

sobre o tema em questão.   
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2. MARKETING VERDE, PRODUTOS VERDES E SER VERDE 

2.1. MARKETING VERDE 

Para o senso comum, o marketing é definido e fortemente associado ao processo de venda e 

publicidade de bens e serviços, sem levar a cabo a componente do consumidor. Todavia, a filosofia do 

marketing é muito mais abrangente e sofreu alterações ao longo do último século (Baker, 2001). 

Actualmente é visto como uma modalidade social e administrativa que satisfaz os valores e as 

necessidades individuais e da sociedade. Estas traduzem-se na produção e oferta de bens e serviços e 

na correcta gestão das relações com o cliente, para que seja possível atrair novos consumidores, 

contruir relações lucrativas e aumentar o valor dos actuais consumidores (Kotler & Armstrong, 2010; 

Silva, 2012).  

 

O consumo excessivo de energia e de recursos naturais por parte das empresas e dos consumidores 

revelou ser um tópico de grande interesse colectivo com a crescente influência das questões 

ambientais nas práticas do marketing e com o aumento da necessidade e responsabilidade em 

preservar a própria humanidade (Gan et al., 2008; Paiva & Proença, 2011). O consumo ecológico e o 

desenvolvimento sustentável tornaram-se primordiais no quotidiano das empresas, dos governos e da 

sociedade (Sachdev, 2011), marcando o ínicio do marketing verde.  

 

O conceito de marketing verde começou por ser debatido em 1975, através de um workshop realizado 

pela AMA, por forma a analisar o impacto do marketing e das políticas adoptadas, tanto pelas 

empresas como pelo governo, no meio ambiente. Apesar da sua difusão se ter iniciado nos anos 60, 

só apenas no início da década de 90 é que foi estabelecida uma definição. É uma disciplina que estuda 

os aspectos positivos e negativos da poluição, da exaustão das fontes energéticas e não energéticas e 

do consumo massificado dos recursos não renováveis (Boztepe, 2012). Contudo, o seu significado é 

mais abrangente (Polonsky, 1994) e ainda não existe uma terminologia que tenha sido universalmente 

aceite (Ottman, 2011). Posto isto, têm sucedido várias definições de acordo com a percepção de 

múltiplos autores que se dedicaram ao estudo deste tema. 

 

Polonsky (1994) defende que o marketing verde, que segundo Jöhr (1994) acontece quando as 

terminologias que respeitam à ecologia se integram nos objectivos do marketing, consiste na 

totalidade de actividades que concebem e facilitam quaisquer trocas destinadas à satisfação das 

necessidades e desejos humanos, minimizando as repercussões ambientais e respeitando tanto os 

interesses das organizações como o dos consumidores. Ou seja, existe uma relação entre a moralidade 

e o marketing verde dado que é orientado por razões de responsabilidade social (Crane, 2000). 
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Na mesma linha de pensamento, (Chamorro, 2001) considera ainda um processo de organização, 

implementação e controlo de uma estratégia direccionada para os quatro P’s do marketing-mix 

(produto; preço; posicionamento; promoção). Para que esta permita antecipar, identificar e satisfazer 

equitativamente as necessidades dos consumidores e das empresas com o mínimo de impacto possível 

nos ecossistemas, os marketeers têm a tarefa de torná-la numa estratégia estimulante e eficiente com 

o intuito de aumentar o consumo de produtos verdes (Laroche et al., 2001). A inclusão dos 4 S’s 

(satisfação do consumidor; segurança dos produtos e da produção; social acceptability dos produtos, 

da produção e do exercício da organização; sustentabilidade dos produtos) é outra metodologia que, 

conjuntamente com a proposta por Chamorro (2001), proporcionará o sucesso do marketing 

ambiental (Peattie & Charter, 2003). 

 

Posto isto, o marketing verde surge como uma ferramenta evolutiva da alteração de comportamentos 

comerciais, atendendo às preocupações ambientais, ao se focar na criação de produtos 

ecologicamente orientados e menos agressivos, que gastem menos energia, poluam menos, 

necessitem de menos quantias de recursos naturais, apresentam facilidades de manutenção, sejam 

distribuídos sem riscos e cujo descarte seja sem resíduos (Gonzaga, 2005). Este novo tipo de marketing 

é suportado por actividades empresariais que criem e facilitem a comercialização de qualquer bem ou 

serviço com a componente verde e que integrem as questões ambientais na satisfação dos requisitos 

dos indivíduos (Dalmoro et al., 2009).  

 

O paradigma fundamentado pela criação massificada de produtos, que possibilitava às organizações a 

oferta de preços reduzidos e atractivos, transforma-se num de sustentabilidade e consciência 

ecológica, cujo grande desafio passa pela satisfação das necessidades ilimitadas da sociedade por meio 

de recursos limitados, ou produtos verdes (Goleman, 2009). Por forma a integrar as questões 

ambientais na actividade empresarial, um ponto de partida a seguir é implementar um modelo de 

gestão que se baseie nos 4 R’s (reduzir; reutilizar; reciclar; recuperar) para que os seus processos de 

produção sejam ambientalmente responsáveis (Gosh, 2010). Assim sendo, o marketing verde 

apresenta-se como uma plataforma de apoio e monitorização que procura agradar e saciar as 

necessidades dos clientes e da sociedade de uma maneira sustentável e lucrativa e através dos 

produtos verdes (Afonso, 2010; Saxena & Khandelwal, 2010; Paiva & Proença, 2011). 

 

Para Ottman (2011), o marketing verde envolve mais do que a simples publicidade aos produtos 

recicláveis ou orgânicos, que são avaliados comparativamente aos convencionais com base na sua 

responsabilidade ambiental e social, no seu desempenho e no seu preço (Junaedi, 2012). Para além da 

comunicação que é feita, o marketing verde deve incorporar a modificação das embalagens e da 
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componente poluente dos produtos, a mudança tecnológica numa vertente ecológica (Kaur, 2012) 

bem como o desenvolvimento de produtos que atraiam os consumidores através das suas 

características ecológicas, com preços minimamente acessíveis e que tenham o menor impacto 

negativo no meio ambiente (Boztepe, 2012). No caso das empresas não apostarem na resposta às 

questões ambientais, através da produção desses bens e serviços verdes, e não se adaptarem à 

crescente preocupação ambiental, acabam por comprometer a simplicidade e a sintonia com os seus 

consumidores (Ottman, 2011; Yazdanifard & Mercy, 2011). 

 

Este novo recente tipo de marketing tem como alicerce o benefício ambiental que acaba por afectar 

positivamente a economia ao criar novos mercados, disponibilizar oportunidades de emprego e 

permitir vantagem competitiva na mudança das atitudes dos consumidores em relação a determinada 

marca (Yazdaniford & Mercy, 2011). Os únicos entraves às estratégias de marketing verde passam 

pelas variações da procura por parte dos consumidores, pelo custo elevado dos produtos verdes face 

aos convencionais (Chen & Chai, 2010) e pelo desafio em produzir acções proactivas que transmitam 

confiança e credibilidade aos consumidores (Terres & Branchi, 2013), marcar a diferença num mercado 

globalmente mais competitivo e persuadir os consumidores para decisões de compra direccionadas 

aos produtos verdes (Ulas, 2015). 

 

2.2. PRODUTOS VERDES 

Com o fim de preservar os ecossistemas têm sido aplicadas estratégias de marketing e desenvolvidos 

cada vez mais produtos cujo impacto ambiental seja reduzido, mas foi apenas no início dos anos 90, 

nos Estados Unidos, que começaram a emergir pela primeira vez (Chung & Tsai, 2007; Ottman, 2011; 

Figueiredo & Guillén, 2016).  

 

Em geral, os produtos verdes são frequentemente designados por produtos ambientalmente 

correctos, ecológicos, amigos do ambiente ou que não causem danos na Terra nem prejudiquem a 

saúde humana (Baumann et al., 2002; Afonso, 2010; Chen & Chai, 2010). Consumidores preocupados 

com o ambiente optam pelo seu consumo com o objectivo de proteger e preservar o meio ambiente, 

uma vez que são mais duráveis, não tóxicos e têm um contributo positivo no que toca a um futuro 

mais sustentável (Ottman, 2011). Por outras palavras, são produtos que visam proteger ou melhorar 

o meio ambiente e conservar tanto a energia como os recursos naturais (Ottman et al., 2006), 

englobando estratégias de reciclagem, de redução do uso de embalagens ou de materiais tóxicos e de 

aumento da ingestão de alimentos biológicos, lâmpadas e electrodomésticos de baixo consumo 

energético ou sistemas de aquecimento solar térmico (Bonini & Oppenheim, 2008; Chen & Chai, 2010;  
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Welsch & Kühling, 2011). Paiva & Proença (2011) salientam que a alteração da embalagem deve ser o 

ponto fulcral uma vez que é uma das principais fontes de informação dos consumidores.  

 

Os produtos verdes, com funcionalidades muito semelhantes às dos produtos convencionais, 

apresentam uma mais-valia ambiental e social pelo facto de não causarem estragos nos ecossistemas 

e ampliarem a preservação dos recursos escassos (Afonso, 2010; Barros, 2011). As suas características, 

nomeadamente serem produtos cultivados; recicláveis, reutilizáveis e biodegradáveis; não tóxicos; 

com ingredientes naturais e com conteúdos químicos aprovados; que não agridem ou poluem o meio 

ambiente; e que não foram testados em animais (Mohanasundaram, 2012), representam um papel 

importante na implementação do consumo verde na sociedade e têm impacto nas decisões de compra 

do consumidor final. Para além de apresentarem benefícios dentro do prisma ambiental, oferecem 

ainda a perspectiva de uma saúde melhor e uma vida mais completa, a oportunidade de transformar 

o mundo num lugar melhor (Cavalli, 2001; Costa & Cribb, 2008), uma melhor performance a nível de 

funções, um melhor sabor e uma efectividade a nível de custo (Ottman, 2011).  

 

Contudo, apesar das múltiplas vantagens que advêm dos produtos verdes e do amplo incentivo para 

a compra de produtos verdes, podem ser erguidas algumas questões quanto à sua formação, 

distribuição e consumo. Na verdade, não existem produtos inteiramente verdes (Ottman, 2011) nem 

com impacto nulo sobre o meio ambiente (Sachdev, 2011). A produção e o desenvolvimento de 

qualquer produto originam gastos de energia e recursos e criam emissões e resíduos durante o seu 

fabrico, a sua distribuição, o seu consumo e eliminação pelo consumidor (Durif et al., 2010;  Ottman, 

2011). A autenticidade de muitos anúncios e mensagens publicitárias, a credibilidade e o preço são 

outras condicionantes associadas aos produtos verdes (Laroche et al., 2001; Harris, 2007; Boonkanit & 

Kengpol, 2010).  

 

A despeito da recessão económica que se instalou em 2008, verifica-se que as preocupações 

ambientais, os princípios e os valores dos consumidores são postos à prova (Barros, 2011). Os 

orçamentos das famílias são reduzidos em detrimento de uma decisão racional, e não emocional, pelo 

que os consumidores se vêm obrigados a diminuir as despesas e, consequentemente, negligenciar a 

compra de produtos verdes (Ridgely, 2008). Já Vermillion e Peart (2010) validaram que quatro em cinco 

indivíduos, não obstante da crise económica, demonstram uma disposição e preferência pela compra 

de produtos verdes por forma a proteger o ambiente e manter os níveis de qualidade de vida pessoal 

e ambiental. Uma pesquisa recente da McKinsey realizada em países desenvolvidos e emergentes 

mostrou que quase 90% dos consumidores se preocupa com o impacto ambiental e social dos bens e 
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serviços que compram, embora não mais do que um terço esteja especificamente predisposto a 

comprar produtos verdes (Figueiredo & Guillén, 2016). 

 

2.2.1. Rótulos Verdes 

Numa tentativa de regulamentar o mercado e identificar os produtos verdes, emergem ferramentas 

de gestão do ambiente com a finalidade de promover aqueles com o menor impacto possível nos 

ecossistemas durante o seu ciclo de vida (Goleman, 2009). Ou seja, são criados rótulos ambientais que 

cumprem as normas ecológicas impostas pelo Governo (Afonso, 2010). Desta forma, as organizações 

transmitem uma imagem de confiança e credibilidade para os consumidores que ainda se encontram 

com dúvidas em relação ao consumo de produtos verdes  (Paiva & Proença, 2011) e detêm da 

capacidade de provar cientificamente que o que estão a comercializar é realmente verde (Ottman, 

2011).  

 

Para além da falta de qualidade e confiança na publicidade feita pelas empresas, as barreiras nas 

decisões de compra por produtos amigos do ambiente provêm da dificuldade na identificação e 

diferenciação entre produtos verdes e não verdes, já que o consumidor padece de grandes lacunas de 

informação (Paiva & Proença, 2011). De acordo com Sachdev (2011), os consumidores nem sempre 

sabem interpretar os rótulos ecológicos uma vez que tanto 

estes como os símbolos biodegradável, sustentável, amigo 

do ambiente e reciclável são uma incógnita para o mesmo. 

Contudo, tudo o que é comercializado nos dias de hoje 

contém gráficos e rótulos por forma a auxiliar e tranquilizar 

o consumidor face às suas preocupações ambientais, 

sociais, de credibilidade e de saúde. Tanto na União 

Europeia como em Portugal é utilizado o mesmo rótulo na 

identificação de produtos verdes (Figura 1).  

 

2.3. SER VERDE 

Os indivíduos começaram a inferir que as suas escolhas de consumo têm um impacto directo na 

preservação da Terra (Laroche et al., 2001; Vermillion & Peart, 2010), pelo que estabelecem uma 

determinada pressão às organizações para que a sua oferta de bens e serviços não prejudiciais ao meio 

ambiente seja maior. O mercado de consumidores de produtos amigos do ambiente foi avaliado em 

845 bilhões de dólares em 2015, um crescimento de aproximadamente 267% desde 2009 (Delmas & 

Figura 1 – Símbolo do rótulo ecológico. 
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Burbano, 2011) o que torna o ser verde uma questão cada vez mais relevante para gestores e 

marketeers (D'Souza et al., 2007).  

  

Por forma a responder às exigências dos consumidores, estratégias como alterações nas embalagens, 

na publicidade, nos processos produtivos e no conteúdo dos produtos são actividades que se têm 

vindo a testemunhar pelos marketeers (Afonso, 2010) que procuram adaptar-se à filosofia do 

marketing verde, ou seja, procuram olhar para os processos internos e externos de produção como 

também para o impacto dessa produção no consumo, na qualidade de vida e no desenvolvimento 

sustentável da sociedade. O aumento do número de campanhas de marketing verde divulgadas a nível 

mundial concede às empresas uma vantagem competitiva, que depende dos níveis de envolvimento e 

honestidade implementadas nas mesmas (Ventura, 2016), uma responsabilização social e ambiental 

bem como uma consequente melhoria da sua imagem junto dos consumidores. Promove ainda um 

desempenho económico acima da média e um posicionamento de destaque em relação aos 

concorrentes (Moreira, 2016). 

 

O impulso para ser verde, ou ambientalmente responsável, está a crescer a um ritmo galopante (Bonini 

& Oppenheim, 2008). Contudo, as empresas têm sentido grandes dificuldades na previsão da reacção 

dos consumidores perante a elaboração de produtos verdes (D'Souza et al., 2007). Estes afirmam a 

existência de algumas barreiras entre as suas intenções e os seus actos de compra (Bonini & 

Oppenheim, 2008) a nível de preço, percepção da qualidade do produto, cepticismo em relação à 

mensagem publicitária das organizações e dificuldade em identificar os produtos verdes (Laroche et 

al., 2001; Young et al., 2009; Sachdev, 2011). As organizações, que devem educar os consumidores 

quanto às problemáticas ambientais, criar produtos de qualidade igual ou superior aos convencionais, 

ser honestas quanto à sua pegada ecológica, reduzir o preço e aumentar a disponibilidade dos 

produtos verdes, devem esforçar-se por perceber quais os motivos que justificam o baixo 

envolvimento dos consumidores com os produtos amigos do ambiente pois muitos investigadores 

preconizam que tornar-se verde é a única opção para salvar o planeta Terra (Mont & Plepys, 2008). 

 

2.3.1. O Consumidor Verde 

A conservação do meio ambiente ocupa uma posição relevante na sociedade contemporânea (Fraj & 

Martinez, 2002; Wagner, 2003; Saxena & Khandelwal, 2010). A par do advento do marketing verde e 

dos produtos verdes, surge um novo consumidor que se encontra preocupado com as questões 

ambientais e que sente que tem responsabilidade ecológica (Paiva & Proença, 2011). O seu 

comportamento é determinado pelas suas atitudes e acções que visam preservar a Terra e promover 
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a mudança social (Fraj & Martinez, 2006). São indivíduos detentores de conhecimento que 

compreendem o impacto que este tipo de questões tem no seu presente e no seu futuro, procurando 

opções que exerçam o menor dano ao meio ambiente durante o seu processo de comercialização, que 

consumam pouca ou controlada energia e que refutem os desperdícios desnecessários (Ottman, 

2011). É, consequentemente, um consumidor activo ou consumidor verde.  

 

A aposta no consumo de produtos verdes acontece quando sentem que as suas exigências em termos 

de qualidade, desempenho, conforto e acessibilidade são satisfeitas (Ottman, 2011). Apesar dos 

indivíduos acreditarem que as condições ambientais estão em deteriorização e terem a noção de que 

a compra verde desencoraja a produção de produtos prejudiciais ao meio ambiente (Afonso, 2010), se 

não sentirem que a mudança de estilo de vida pode fazer a diferença, provavelmente vão optar pelo 

consumo de produtos não verdes, mesmo que tenham poses financeiras para tal (Paiva & Proença, 

2011). Pelo contrário, estudos defendem que o consumidor acredita que sozinho pode ser eficiente na 

protecção da natureza (Boztepe, 2012).  

 

Os consumidores de produtos verdes são essencialmente indivíduos com elevado nível de instrução, 

influentes e preocupados com a situação ambiental. Por outro lado, aqueles que não são vocacionados 

para o consumo deste tipo de produtos podem ser designados por consumidores passivos (Barros, 

2011). A solução para os motivar envolve aplicar estratégias de custo-benefício eficazes e de fácil 

execução (Granzin & Olsen, 1991). Mas para definir quem é que é de facto verde, Iyer & Banerjee 

(1993) aludem cinco tipos de consumidor, tendo por base o estudo da The Roper Organization (1990), 

nomedamente os true blue greens (11%), os green back greens (11%), os sprouts (26%), os grousers 

(24%) e os apathetics (28%), afirmando que o consumidor verde é aquele que detém maior nível de 

educação, maior rendimento e melhores cargos profissionais. Outro estudo que comprova as 

conclusões retiradas é o de Roberts (1996), evidenciando que o comportamento ecologicamente 

consciente advém igualmente de pessoas com mais habilitações, rendimento alto e ocupações 

profissionais de prestígio. O seu comportamento auxiliará na correcção das dificuldades ecológicas e 

criará mercados para bens e serviços verdes.  

 

Já Straughan & Roberts (1999) sugerem o perfil típico de um indivíduo verde como uma mulher 

instruída, jovem, com rendimento médio-alto e residente em zonas urbanas cujos comportamentos 

proactivos a nível do ambiente são incentivados pela sua preocupação com a Terra e pela percepção 

das consequências positivas das suas acções na resolução dos problemas ambientais. Ottman (1998) 

sugere novas percentagens aos segmentos definidos por Iyer & Banerjee: true blue greens (20%), green 

back greens (5%), sprouts (31%), grousers (9%) e apathetics (35%), pelo que os comportamentos 



13 
 

ambientalmente responsáveis são característicos de mulheres com idade compreendida entre os 30 e 

os 49 anos, com elevado nível de educação, politicamente liberais, com filhos com idade média de 6 

anos e que aspiram não só proteger a sua saúde como a dos seus filhos e preservar o planeta para as 

gerações futuras (Laroche et al., 2001; Pickett-Baker & Ozaki, 2008; Darnall et al., 2012). 

 

Segundo Gilg et al. (2005), existem quatro perfis de consumidor, particularmente os ambientalistas 

comprometidos, que detêm comportamentos de compra proambientais e se preocupam em reciclar; 

os ambientalistas tradicionais, que são menos propensos a reciclar; os ambientalistas ocasionais, que 

raramente ou nunca optam por compras sustentáveis; e os não ambientalistas, que não exercem 

qualquer decisão de compra ambientalmente responsável. Estudos recentes apontam que os produtos 

verdes são vistos como nichos de mercado e são restritos a consumidores de maior poder aquisitivo. 

 

Afonso (2010) segmentou os consumidores tendo por base cinco níveis, especificamente os 

consumidores verdadeiramente verdes, ou seja, os mais activos e empenhados na protecção da 

natureza; os consumidores conscientes, grupo que dispõe de uma flexibilidade em pagar até 22% a 

mais pelos produtos amigos do ambiente mesmo não o fazendo frequentemente; os consumidores 

moderadamente verdes, cujas acções principais se baseiam na reciclagem e leitura de rótulos e na 

disponibilidade em pagar mais 4% pelos produtos verdes; os consumidores convencionais, que apesar 

de se preocuparem com as questões ecológicas, não acreditam que o seu desempenho individual faça 

a diferença; e, por fim, os consumidores apáticos, que simplesmente não têm qualquer interesse nos 

desafios que se tem vindo a verificar a nível ambiental e não praticam alterações nos seus estilos de 

vida para incluir produtos verdes na sua rotina.  

 

No contexto português, as preocupação com os ecossistemas teve início nos anos 80 (Afonso, 2010) 

como é de esperar devido à apreensão tardia por parte de Portugal no que toca a conceitos aplicados 

por outros países (Paiva & Proença, 2011). Num questionário aplicado a indivíduos de idade superior 

a 18 anos (Paço & Raposo, 2009), embora as suas preocupações nem sempre se traduzam em compras 

respeitadoras dos ecossistemas (Kim & Choi, 2005; Pickett-Baker & Ozaki, 2008; Young et al., 2009), os 

consumidores estão cientes dos desafios que o ambiente tem vindo a enfrentar e os problemas que 

advêm da utilização inconsciente dos recursos naturais. Foi igualmente observado que os portugueses 

estão preparados para uma abordagem focada na compra de produtos que não prejudiquem o meio 

ambiente, ou produtos verdes, estando dispostos a alterar os seus hábitos de consumo em prol das 

preocupações ambientais (Lin & Huang, 2012). 
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De facto, no estudo conclui-se pela existência de um segmento de activistas verdes (35%) cujos 

aspectos comportamentais e atitudinais ecológicos diferem positivamente dos restantes segmentos 

de mercado – os indefinidos, com 29% de representação, e os não-verdes, representados por 36% da 

população-alvo. A fim da avaliar a atractividade dos produtos verdes, as organizações têm o dever de 

analisar cuidadosamente estes segmentos e retirar proveito de inúmeras oportunidades apresentadas 

pelo consumismo ambiental. Também permitirá o correcto posicionamento e implementação de 

técnicas de segmentação complexa como definição de programas de marketing adequados às 

características e percepções de cada grupo. A questão-chave consiste na compreensão dos motivos 

que levam, ou não, os consumidores a transpor a sua preocupação com a natureza nas decisões de 

compra para que as organizações respondam ao desafio verde e estimulem o consumo verde (Mostafa, 

2007). Sem a aposta em produtos mais seguros e benéficos para o ambiente, estão em risco de perder 

a sua credibilidade aos olhos dos consumidores mais preocupados com a temática ambiental (Laroche 

et al., 2001; Paço & Raposo, 2009). 
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3. METODOLOGIA 

3.1. RECOLHA DE DADOS 

A recolha de dados compreende dois momentos, ambos através de questionário. É uma técnica de 

investigação que permite a extracção de informação rápida e eficientemente com recurso a questões 

apresentadas, de forma oral ou escrita, a um conjunto de indivíduos por forma a obter a sua opinião 

ou interesse e compreender as suas atitudes e comportamentos (Cervo & Bervian, 2007; Malhotra, 

2009).  

 

A primeira fase, sucedida entre 5 de Janeiro e 25 de Janeiro de 2017, consistiu na elaboração de uma 

pesquisa exploratória de natureza qualitativa, que visa identificar e resolver problemas de marketing 

com maior precisão, considerando a opinião do respondente (Malhotra, 2009; Moreira, 2016).  

 

A segunda parte da recolha, que ocorreu no período de 30 de Janeiro a 20 de Fevereiro, reside numa 

pesquisa conclusiva de natureza quantitativa, cuja finalidade é a observação, descrição, classificação e 

interpretação de fenómenos estudados (Vieira, 2002; Churchill & Iacobucci, 2005) para que se possa 

concluir a respeito dos padrões de comportamento ecologicamente conscientes e compra de produtos 

verdes. 

 

3.2.  POPULAÇÃO-ALVO E AMOSTRA 

Define-se população-alvo como o conjunto de todos os elementos (indivíduos, agregados familiares, 

organizações ou entidades) de interesse que fornecerão informação pertinente ao investigador e sobre 

os quais se irá extrair conclusões e aplicar inferências estatísticas (Malhotra, 2009). Em análises de 

perfil de consumidor, assume um papel crucial visto que uma má escolha ou utilização de uma base 

de dados de fraca qualidade pode culminar em sérios enviesamentos e invalidade de resultados 

(Vilares & Coelho, 2011). Neste estudo, pretende-se abranger indivíduos residentes em Portugal, de 

ambos os géneros e com idade superior a 18 anos.  

 

A amostra é um subconjunto finito representativo da população (Malhotra, 2009; Braga, 2010). Em 

ambos os questionários é utilizada uma técnica de amostragem não probabilística ou empírica, cuja 

probabilidade de selecção de uma unidade populacional é desconhecida (Lopes, 2006). Esta opção 

deve-se à indisponibilidade de uma base de sondagem.  
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No questionário qualitativo utilizou-se uma amostragem por conveniência ou voluntária, onde os 

elementos populacionais são inquiridos de acordo com a sua adequabilidade aos objectivos do estudo 

por forma a gerar ideias e hipóteses, investigar a experiência e preferências dos indivíduos, determinar 

padrões de comportamento, descobrir sentimentos subconscientes relativamente ao marketing verde 

e identificar eventuais dificuldades de resposta ou compreensão do questionário (Malhotra, 2009). 

Apresenta-se, então, como um método particularmente útil, e cujo procedimento tem um custo 

reduzido e facilidade de implementação, no âmbito do pré-teste do questionário (Vilares & Coelho, 

2011). Elaborado maioritariamente a amigos, escolhidos em função da facilidade de obtenção de 

informação, a sua participação foi voluntária e sem qualquer forma de recompensa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No questionário quantitativo utilizou-se uma amostragem por “bola de neve”, em que cada 

respondente referencia um indivíduo, pertencente à população-alvo, que esteja igualmente disponível 

para responder e partilhar informação (Schreiber, 2013). Como a partir dos elementos da população 

já conhecidos são identificados outros (Sousa, 2006), é um método que apresenta um grande nível de 

enviesamento visto que resulta de uma rede de conhecimentos e de indivíduos com características 

demográficas e psicográficas semelhantes (Vilares & Coelho, 2011).    

 

 
POPULAÇÃO 

POPULAÇÃO-ALVO 
Filtro 1: Residentes em Portugal 

Filtro 2: Idade ⩾ 18 anos 

AMOSTRA 
Filtro 3: 50% Feminino; 50% Masculino 

Filtro 4: Compradores de produtos verdes 

Figura 2 – Definição da população-alvo e da amostra para as entrevistas individuais em profundidade. 
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3.3. QUESTIONÁRIOS 

3.3.1. Escalas Utilizadas 

Com o objectivo de medir o nível de concordância ou discordância dos indivíduos perante as variáveis 

em estudo, utilizou-se maioritariamente uma escala de intervalo par (que varia entre 1, que 

corresponde a “Discordo Totalmente”, e 6, que corresponde a “Concordo Totalmente”) por forma a 

obter uma avaliação ou opinião por parte do respondente bem como uma avaliação das questões a 

nível de variabilidade, dificuldade, significado e interesse para o entrevistado. Uma escala ímpar, numa 

fase posterior do questionário, poderia provocar respostas inconclusivas pois no caso de perda de 

interesse em participar, por parte dos entrevistados, passariam a centrar as suas respostas no ponto 

intermédio da escala. Desta forma, a ausência de neutralidade potencia o desenvolvimento de 

opiniões, quer positivas quer negativas, e reduz a eventualidade do inquirido permanecer indiferente 

ao assunto (Vilares & Coelho, 2011).  

 

As variáveis sociodemográficas estão medidas numa escala nominal, cujo intuito é a recolha de dados 

de caracterização para identificação ou diferenciação entre valores observados. No âmbito de 

desenvolvimento de métodos estatísticos, é comum criar variáveis dummy (que assumem o valor “1” 

quando o objecto possui as características que lhe forem atribuídas e “0” caso contrário) com as várias 

categorias observadas para mais facilmente proccessar os dados (Pereira, 2004; Braga, 2010).  

 
População 

População-Alvo 
Filtro 1: Residentes em Portugal 

Filtro 2: Idade ⩾ 18 anos 

Amostra 

 

Figura 3 – Definição da população-alvo e da amostra para o questionário online. 
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3.3.2. Entrevistas Individuais em Profundidade 

As entrevistas individuais em profundidade, utilizadas numa fase qualitativa, atendem essencialmente 

finalidades exploratórias. Com base na revisão de literatura e em teorias e pressupostos definidos pelo 

investigador (Duarte & Barros, 2006), é uma forma de explorar amplamente um tema, detalhando 

pormenorizadamente questões a aplicar num futuro questionário e formulando conceitos de forma 

mais concisa e objectiva (Oliveira et al., 2012). Posto isto, foram observadas as recomendações 

propostas na literatura para que se percebesse que fenómenos foram previamente estudados, quer 

noutros países quer em Portugal, e quais é que faltavam ser abordados para que fosse possível delinear 

precisamente um perfil de consumidor.  

 

Um elemento-chave da consciência ambiental é o desejo dos consumidores em recolher mais 

informação sobre a relação entre os produtos e o meio ambiente, com maior exposição a fontes de 

informação verdes que influenciem as decisões de compra dos consumidores (Sánchez & Lafuente, 

2010; Kianpour et al., 2014; Junior et al., 2015). O impacto do conhecimento e consciência ambiental 

dos consumidores sobre o respectivo comportamento ecologicamente satisfatório regista um padrão 

contraditório: por um lado estudou-se que está significamente relacionado com a forma como os 

consumidores reúnem, organizam e avaliam os produtos, demonstrando-se que é um preditor 

significativo de comportamento ambientalmente responsável (Laroche et al., 2001) mas por outro, 

referiu-se que não existe nenhuma ligação significativa entre o conhecimento e consciência ambiental 

e o comportamento ecológicamente compatível (Shao et al., 2009).  

 

A publicidade tem sido utilizada, no âmbito da sustentabilidade, como outro elemento importante 

para reter a atenção do cliente para produtos, serviços e acções sustentáveis e aliciá-lo à compra de 

produtos e serviços verdes. Ao fornecer informações sobre a sustentabilidade, a empresa produtora 

cultiva a mudança do estilo de vida dos consumidores, tornando-os mais ambientalmente conscientes 

(Haytko & Matulich, 2008; Belz & Peattie, 2012). Assim, o foco não é em questões ambientais nem se 

prende com nenhum produto ou serviço específico, mas na comunicação sobre todo o ciclo de vida do 

produto por forma a promover a confiança e credibilidade das empresas. A decisão de compra de 

produtos verdes é frequentemente baseada nas atitudes ambientais pelo que, como o consumidor 

está cada vez mais preocupado com as ameaças ao meio ambiente, é importante examiná-las em 

relação a práticas ambientalmente responsáveis (Haytko & Matulich, 2008). Contudo, apesar da 

grande preocupação ecológica, a maioria dos indivíduos sente que a preservação do meio ambiente é 

uma das principais responsabilidades do governo (Chyong et al., 2006) e que as iniciativas devem partir 

da entidade governamental com o intuito de promover o maior consumo de produtos verdes. 
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A compra verde é também fortemente facilitada pela atitude positiva dos consumidores em relação à 

protecção ambiental. O impacto do consumismo da sociedade moderna, que atingiu a indústria, os 

retalhistas e, acima de tudo, os consumidores, tem contribuido para o aumento da preocupação com 

os problemas ambientais, indicando que a preocupação com o meio ambiente está positivamente 

relacionada com as decisões de compra ecológica (Datta, 2011; Junior et al., 2015). Todavia, estudos 

anteriores demonstraram que, embora os indivíduos compreendam a seriedade das questões 

ambientais e da agravante das consequências do consumo massificado do século XX, as suas atitudes 

ambientais não reflectem necessariamente uma compra ecológica (Nordlund & Garvill, 2002; 

Bamberg, 2003). Já Stern (2000) declarou a existência de evidência empírica de diferentes 

comportamentos pro-ambientais que influenciam o comportamento de compra, como é o caso da 

reciclagem, redução da utilização do automóvel e do desperdício de água. Também Abdul-Muhmin 

(2007) afirmou que os consumidores dos dias de hoje se sentem bastante inquietos com as ameaças 

ao meio ambiente e procuram desenvolver atitudes e comportamentos verdes.  

 

A disposição dos consumidores em pagar mais por produtos ecológicos nem sempre é indicativa do 

seu comportamento de compra ecológico (Pickett-Baker & Ozaki, 2008). O preço elevado influencia 

negativamente a intenção de compra e comportamentos ambientalmente responsáveis por parte dos 

indivíduos, pelo que se concluiu que são altamente sensíveis ao preço quando se trata da compra de 

produtos e serviços verdes (Joshi & Rahmanb, 2015). Relativamente à qualidade, a percepção de alta 

qualidade nos produtos verdes tem um impacto positivo na decisão de compra verde (Mondelaers et 

al., 2009; Aertsens et al., 2011) enquanto que a percepção de baixa qualidade tem o impacto contrário 

(Tsakiridou et al., 2008; Smith & Paladino, 2010). Desta forma, conclui-se também que a qualidade é 

um elemento influenciador da intenção de compra dos consumidores.  

 

De acordo com as apreciações e resultados obtidos em estudos anteriores definiu-se à priori conceitos-

chave a debater nas entrevistas individuais, realizadas a 10 indivíduos que são livres de exprimir a sua 

opinião e percepção sobre o marketing verde, num esquema de resposta aberta, para que se possa 

delinear novas questões e avaliar as apresentadas já na literatura. À priori foi estruturado um conjunto 

de questões, que irão igualmente ser aplicadas na fase de teste do questionário ou estudo piloto 

(Anexo 1), que permitiu facilitar a condução das entrevistas individuais. Os pontos de essencial foco 

são o conhecimento geral dos entrevistados relativamente ao marketing verde e aos produtos verdes, 

a percepção do impacto das suas acções no meio ambiente, os seus hábitos e comportamentos diários, 

o grau de influência da família, da sociedade e do governo nas suas opções de compra, a sua 

sensibilidade ao preço, a percepção da qualidade dos produtos verdes e o impacto da publicidade nas 

suas motivações e escolhas verdes.  
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Mediante o estudo do fenómeno, a partir das perspectivas dos entrevistados, conclui-se que a maioria 

dos itens já considerados pertinentes foram abordados pelos mesmos, observando-se uma 

convergência de ideias. Contudo, foram ainda adicionadas questões que os inquiridos consideravam 

relevantes para explicar a consciência e a compra verde, nomeadamente: 

1. O factor que mais contribui para o aumento dos gases do efeito de estufa é a agricultura 

animal. 

2. A informação de todos os produtos verdes é fidedigna. 

3. Sinto que o Governo não incentiva o consumo de produtos verdes. 

4. Evito ao máximo desperdiçar comida. 

5. Costumo consumir alimentos ecológicos/biológicos. 

6. Utilizo electrodomésticos com eficiência energética. 

7. Não desligo a água enquanto lavo a loiça. 

8. Se os produtos verdes fossem melhor e mais difundidos, eu iria preferi-los aos produtos não 

verdes. 

9. Creio que os produtos verdes têm que ter um preço menor do que os produtos não verdes. 

10. Um produto verde é menos perigoso para a saúde do que um produto não verde. 

 

A análise completa permitiu findar seis dimensões que elucidam o consumo de produtos verdes, 

nomeadamente a Informação & Conhecimento, a Consciência Ambiental, os Factores 

Comportamentais, os Factores Sociais, os Factores Psicológicos e os Incentivos Governamentais.  

 

3.3.3. Estudo Piloto 

Com o intuito de não só testar a fluidez, a duração e o interesse do questionário, foi levado a cabo um 

teste piloto (Anexo 1) por forma a compreender a relevância e importância do tema para que pesquisas 

subsequentes sejam concebidas com maior precisão e ainda auxiliar na formulação de hipóteses de 

investigação, escolher técnicas estatísticas adequadas e determinar quais as questões em que se deve 

incidir e investigar detalhadamente numa fase posterior. Composto maioritariamente por questões 

fechadas, promoveu-se conjuntamente o espírito crítico do entrevistado para que se possa perceber 

melhor o fenómeno em estudo.  

 

Idealizou-se a elaboração de um focus group visto que, neste contexto, é possível produzir mais 

informação e partilhar mais ideias de forma espontânea, recriando o efeito bola-de-neve que contribui 

para uma maior discussão do tema entre os entrevistados. Contudo, para além de ser difícil a 

complementação de horários entre os indivíduos escolhidos para a amostra, este tipo de técnica pode 
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enveredar por variados sentidos e afastar-se do ponto fulcral do estudo. Optou-se pela execução de 

entrevistas individuais em profundidade, onde os respondentes têm total conhecimento do objectivo 

da dissertação e a natureza das perguntas é naturalmente óbvia, aos mesmos indivíduos entrevistados 

numa fase posterior da construção do questionário.  

 

Após o preenchimento do questionário, os entrevistados foram convidados a expor dificuldades que 

tenham sentido por forma a modificar a construção frásica de questões mais ambíguas ou com 

informação desconhecida e a identificar quais os itens cruciais para obter respostas estatisticamente 

representativas, procurando-se evitar a utilização de termos que induzissem respostas ou de termos 

que gerassem dúvidas nos inquiridos. Foi igualmente examinada a distribuição das respostas com o 

intuito de detectar a existência de questões convidativas a respostas socialmente desejáveis ou 

questões inadequadamente formuladas. Por fim, procedeu-se à reelaboração e reordenação de alguns 

itens com o objectivo de garantir que a sua sequência é a mais adequada à total compreensão por 

parte do entrevistado e ao não enviesamento de respostas no questionário online.  

 

As entrevistas foram aplicadas a uma amostra de 10 indivíduos, 5 do género feminino e 5 do género 

masculino com uma média de idades de 37,6 anos, residentes na área metropolitana de Lisboa e 

consumidores assíduos de produtos verdes. O foco em indivíduos que utilizem ou comprem produtos 

verdes é essencial devido à natureza das técnicas de projecção inicial, em que cada indivíduo é 

inquirido sobre a imagem que associa primeiramente aos produtos verdes e as características que 

considera mais importantes na compra e/ou utilização de produtos verdes, bem como das técnicas de 

projecção referentes à opinião e comportamento dos indivíduos. Na sua generalidade o questionário 

foi entendido e não foram identificadas perguntas que influenciassem a opinião dos entrevistados, 

todavia foi sugerido o encurtamento de determinadas questões bem como a introdução de outras que 

digam respeito à qualidade dos produtos verdes. 

 

A maioria dos entrevistados correlaciona os produtos verdes à natureza, à saúde e ao respeito pelo 

meio ambiente e as características primordiais são o preço (elevado) e a qualidade. Quando pensam 

na quantidade de herbicidas, pesticidas e hormonas que são injectados nos alimentos e na forma como 

o ar, a água e o solo são poluídos, os entrevistados sentem maioritariamente preocupação a nível de 

saúde, desassossego, indignação e também inquietação. A razão principal do consumo de produtos 

verdes, como previsto, prende-se com a qualidade de vida e com a preocupação em ser o menos 

agressor possível para o meio ambiente.  
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Quando questionados a nível de preço, 80% dos entrevistados afirma estar disponível para pagar uma 

taxa de até 5% para proteger o meio ambiente. Apesar da grande maioria também estar disponível 

para pagar a mais do que o preço estipulado por produtos ecologicamente conscientes, 60% dos 

entrevistados não crê que estes tenham que ter um preço menor comparativamente aos produtos 

tradicionais.  

 

Relativamente à reconstrução do questionário, no factor “Informação & Conhecimento” trocou-se a 

ordem da questão 2 com a 3, para garantir a coerência das questões, e eliminou-se as perguntas 6 e 8 

por incitarem alguma controvérsia. Na “Consciência Ambiental” acrescentou-se a questão “Não 

compro determinados produtos se a empresa não for considerada amiga do ambiente” para testar a 

fidelidade do entrevistado perante as marcas que habitualmente consome em detrimento da 

preocupação com os ecossistemas. Em “Factores Comportamentais”, a questão “Desliga a água 

enquanto lava os pratos?” é eliminada uma vez que o feedback dos entrevistados permitiu concluir 

sobre o seu despropósito, sendo que é adicionada uma questão relativa à reutilização de garrafas de 

vidro já que os entrevistados referiram a prática desse comportamento no seu dia-a-dia. As questões 

6 e 7 em “Factores Sociais” foram agrupadas numa só (“Sinto-me motivado a comprar produtos verdes 

devido à publicidade que é feita a esses produtos.”) e foi acrescentada uma questão referente à 

difusão dos produtos verdes por parte das empresas. Também nos “Factores Psicológicos” foi 

adicionada uma pergunta que refere que a qualidade é uma característica que o entrevistado associa 

de imediato aos produtos verdes, mas eliminada a questão “os produtos verdes são menos perigosos 

para a saúde do que os produtos não verdes” devido à prolixidade da questão da perspectiva dos 

inquiridos. 

 

3.3.4. Questionário Online 

No seguimento das considerações do estudo piloto, aplicou-se um questionário quantitativo com 

recurso ao Google Forms (Anexo 2), de onde se obteve 210 respostas. As principais razões da utilização 

desta plataforma prendem-se com o custo zero associado à sua produção e distribuição, pela taxa de 

rapidez, pela redução do tempo de pesquisa e ainda pela possibilidade de controlo de respostas, uma 

vez que permite a aglomeração de respostas numa base de dados (Ilieva et al., 2002; Payne & Wansink, 

2011). Para Malhotra (2009), por se tratar de respostas limitadas às opções existentes, os dados são 

mais confiáveis e de simples aplicação, o que reduz o enviesamento. 

 

Para além do tratamento feito, e tendo por base as indicações referidas anteriormente, em cada 

página do questionário online foi ainda transcrita uma definição de produtos verdes, de produtos 
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ecológicos e de produtos biológicos com o intuito de informar e relembrar o entrevistado do tema 

principal em estudo. 

 

Devido à obrigatoriedade de resposta, não se verificaram ausências de respostas (ou missing values) à 

excepção do item demográfico Rendimento. Contudo, não se considerou um entrave para a execução 

de análises numa fase posterior.  

 

3.4. HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO 

Ao considerar as questões de pesquisa delineadas previamente e a revisão bibliográfica elaborada no 

âmbito do marketing verde, definiram-se as seguintes hipóteses de investigação:  

H1a: Os jovem-adultos portugueses estão mais propensos a comprar produtos verdes. 

H1b: As consumidoras portuguesas demonstram maior predisposição para a compra verde. 

H1c: Os consumidores portugueses com maior nível de instrução demonstram maior probabilidade de 

consumir produtos verdes. 

H1d: Os consumidores portugueses que detenham maior rendimento são mais propensos a efectuar 

decisões de compra verde. 

H1e: Os consumidores portugueses com menor número de pessoas no agregado familiar têm maior 

propensão a ter um comportamento de compra ecologicamente consciente. 

H1f: Os consumidores portugueses que praticam alguma actividade física estão mais predispostos a 

consumir produtos verdes. 

H2: As empresas que praticam marketing verde, cultivando o sentimento de confiança, e realizam 

campanhas publicitárias influenciam positivamente o comportamento do consumidor português. 

H3: Os indivíduos que procuram ter atitudes e prácticas do dia-a-dia mais ecologicamente conscientes 

estão mais propensos a efectuar compras verdes. 

H4: Os portugueses que reconhecem os problemas ambientais, decorrentes do consumismo do século 

XX, e têm maior conhecimento das suas consequências no futuro da sociedade têm maior propensão 

a consumir produtos verdes. 

H5: Quando um indivíduo percepciona a qualidade de um produto verde, mesmo que o seu preço seja 

um pouco elevado, tem maior tendência a efectuar compras verdes. 

H6: Os portugueses que se preocupam com o Meio Ambiente e procuram respeitá-lo ao máximo 

demonstram maior consciência ambiental e, consequentemente, maior propensão a comprar 

produtos verdes. 

H7: A pressão familiar e do governo possui grande influência no comportamento de compra verde 

português. 
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3.5. TÉCNICAS ESTATÍSTICAS UTILIZADAS 

Os dados extraídos dos questionários receberam tratamento por meio de técnicas estatísticas, com 

recursos aos softwares Excel e SAS Enterprise Guide 7.13. Numa fase inicial, analisou-se 

descritivamente os dados, seguindo-se uma análise de consistência interna, por meio do coeficiente 

Alfa de Cronbach, e da confiabilidade, através de uma Análise Factorial Confirmatória. Desta forma, 

validou-se o instrumento de pesquisa bem como as respostas obtidas.  

 

Com o intuito de testar as hipóteses definidas no ponto anterior e medir características do perfil do 

consumidor verde, a parte seguinte compreendeu a elaboração de uma pesquisa conclusiva com 

recurso à Análise de Equações Estruturais através do software estatístico SmartPLS 3.0. 

Posteriormente, com recurso a uma Análise de Cluster, é possível definir-se o perfil do consumidor 

português de produtos verdes bem como o seu ponto de vista com base nas coordenadas dos 

indivíduos nos constructos em estudo. 

 

Figura 4 – Modelo a estudar. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. VALIDAÇÃO DO DADOS 

A precisão dos instrumentos de medida utilizados foi avaliada com recurso ao coeficiente Alfa de 

Cronbach no intuito de medir a consistência interna dos vários domínios. Definida como a proporção 

de variância nas respostas resultante das diferenças de opinião entre inquiridos, valores superiores a 

0,7 são recomendáveis para assegurar a consistência interna de uma medida (Pereira & Patrício, 2013; 

Lourenço, 2014). Como a variância de alguns itens difere entre os vários domínios, analisou-se a 

fiabilidade através dos scores padronizados.  

 

Para a amostra de 210 indivíduos, nos seis domínios analisados, o seu valor é de 0,924, o que significa 

que as medidas utilizadas são discriminativas e consistentes. De acordo com a Tabela 1 observa-se 

que, individualmente, os valores encontrados são favoráveis, variando entre 0,687 (bom) e 0,869 

(bom). Apenas em Incentivos Governamentais é que se verifica um valor de 0,575 (razoável) pelo que 

os itens não apresentam tanta unidimensionalidade quanto a desejada para explicar a dimensão a que 

pertencem. Por outro lado, verifica-se que se em alguns construtos forem eliminadas determinadas 

variáveis, aumentar-se-á a confiabilidade (alfa), permitindo um refinamento da escala. Porém, a 

exclusão de variáveis foi realizada apenas com recurso à Análise Factorial.  

 

 

 

  

 

 

 

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Como figurado no Anexo 3, a maioria dos inquiridos é residente nas áreas metropolitanas de Lisboa 

(65,2%) e do Porto (9,5%). São também predominantemente do género feminino (76,2%), sendo que 

apenas 23,8% são do género masculino, e solteiros (74,3%). A faixa etária dos 21 aos 30 anos é a que 

é mais significativa (59,52%), seguida pela dos 31 aos 40 anos (15,71%). A que representa uma 

percentagem menos significativa é a dos 51 a 60 anos, com apenas 7,62% dos respondentes. 

 

Tabela 1 – Alfa de Cronbach por domínio. 
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Quanto às habilitações literárias, observa-se que a amostra é constituída por indivíduos bastante 

qualificados já que 32,9% são licenciados, 11% têm pós-graduação e 18,1% possui o mestrado. Pouco 

menos de um terço (31,9%) tem o ensino secundário.  

 

Em relação ao rendimento, 25,9% dos entrevistados pertence ao escalão [558€;1000€], 17,6% ao 

escalão cujo rendimento é inferior ou igual a 557€ e 17,1% ao escalão [1001€; 1500€]. Apenas 13,2% 

recebe mais do que 2000€.  

 

Quase dois terços (63,3%) é praticante de alguma actividade física.  

 

4.3. ANÁLISE FACTORIAL EXPLORATÓRIA 

Com o intuito de pré-testar o instrumento utilizado, isto é, o questionário, procedeu-se à da Análise 

Factorial Exploratória, sobre a matriz de correlações. É uma técnica estatística que visa identificar 

correlações entre um conjunto de variáveis, produzindo um número menor de factores que tendem a 

agrupar itens que digam respeito à mesma área de análise (Hair et al., 2009; Datta, 2011; Vilares & 

Coelho, 2011). Através do modelo da análise em componentes principais procura-se reduzir a 

dimensionalidade e formar combinações lineares independentes entre si, produzindo-se factores que 

representem da forma mais completa possível a variabilidade dos dados originais.  

 

Para analisar a adequabilidade desta metodologia, existem técnicas estatísticas que podem ser 

utilizadas por forma a verificar se as variáveis originais estão correlacionadas entre si, um pressuposto 

crucial para a realização da Análise Factorial. O teste de esfericidade de Bartlett identifica a presença 

de correlações entre as variáveis, com a hipótese nula de que as variáveis não são correlacionadas na 

população (Hair et al., 2009). Uma vez que, para amostras grandes, como é o caso do presente estudo, 

este tende a conduzir à rejeição da hipótese nula mesmo que as correlações entre itens sejam baixas 

(Vilares & Coelho, 2011) recorreu-se à medida de adequação da amostragem de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO). É um índice que compara magnitudes dos coeficientes de correlação amostrais com os de 

correlação parcial, variando entre 0 e 1 e sendo 0,7 o mínimo aceitável para aplicação desta 

metodologia. Parte do princípio que valores inferiores a 0,5 indicam inadequabilidade da aplicação da 

Análise Factorial, uma vez que as correlações entre pares de variáveis não podem ser explicadas por 

outras variáveis (Munro, 2005). Uma vez que se observou um KMO de 0,809 confirma-se que cada 

variável está explicada, maioritariamente sem erro, pelas restantes variáveis e a adequação da Análise 

Factorial para averiguar os dados do contexto em estudo.  
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Para determinar o número de factores a reter é possível recorrer a alguns critérios. As regras de 

decisão mais comuns prendem-se com a extracção de factores cujos valores próprios (ou eigenvalues) 

sejam superiores a 1 e com a retenção de dimensões onde o declive da recta do gráfico com os 

sucessivos valores próprios (ou scree plot) verifique uma quebra acentuada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta o Gráfico 1 e o Anexo 4, optou-se por uma extracção inicial de 6 factores. No resultado 

final (Anexo 5) verificou-se a inexistência de uma dimensão que discriminasse o preço e a qualidade 

dos produtos verdes e, conforme comprovado por estudos anteriores, como se tratam de variáveis 

importantes para a explicação do comportamento de compra, considerou-se relevante existir um 

factor que referisse essas mesmas variáveis.  

 

Numa nova tentativa, foram extraídos 8 factores. Para esta solução concluiu-se pela pouca 

interpretabilidade dos factores e duplicação de informação semelhante em factores diferentes (Anexo 

6). Desta forma, optou-se por extrair 7 factores, com uma percentagem acumulada de variância 

extraída de 0,435.  

 

Numa primeira etapa foram eliminadas as variáveis cujas comunalidades fossem inferiores a 0,4, e não 

0,5 uma vez que se trata de uma amostra de grande dimensão, ou seja, foram retirados da análise os 

itens IC_6, CA_2, CA_11_Inv, FC_3, FC_8, FC_9, FC_10, FC_12, FC_13, FC_14, FC_15, FC_17, FC_18, 

FC_20, FC_21, FC_22, FP_1_Inv, FP_4, FP_6, IG_1_Inv, IG_2, IG_3 e IG_6. De seguida, após nova análise 

Gráfico 1 – Gráfico de valores próprios. 

Tabela 2 – KMO global e para algumas variáveis individualmente. 
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sem os referidos itens, verificou-se que FC_11 apresentava uma comunalidade inferior a 0,4 pelo que 

foi igualmente eliminada. Novamente, e numa fase posterior, foram analisadas as comunalidades, e a 

variável FC_16 apresentava valores inferiores a 0,4. De acordo com o procedimento elaborado até 

então, foi igualmente retirada da análise. Não obstante, na quarta etapa observa-se a existência de 

variáveis que não se encontram discriminadas em nenhum factor, nomeadamente IC_2, IC_8, 

CA_12_Inv, FS_11, FP_5 e FP_7, pelo que foram igualmente excluídas da análise. Como IC_7 não é 

representativo em nenhum factor, acabou também por ser retirado. Por fim, como IC_5 aparecia com 

pesos factoriais acima de 0,5 em dois factores optou-se pela sua eliminação para não causar problemas 

de multicolinearidade. Na solução final verifica-se que todos os itens apresentam pesos factoriais 

apropriados, isto é, acima de 0,5 (Tabela 4), como ainda comunalidades com valores aceitáveis, ou 

seja, acima de 0,4 (Chaleta et al., 2012). Todo este tratamento foi elaborado com recurso à rotação 

Varimax, utilizada quando os itens não são correlacionados entre si, uma vez que maximiza os pesos 

factoriais dos itens nos factores e permite uma solução mais clara.  

 

Como é possível verificar na Tabela 3, o Factor 1 (agora designado por Consciência & Comportamento 

Verde) explica 7,516% da variância, enquanto que o Factor 2 (Publicidade & Confiança) explica 3,446%, 

o Factor 3 (Prácticas Verdes) explica 2,951%, o Factor 4 (Consequências Ambientais) explica 2,935%, o 

Factor 5 (Preço & Qualidade) explica 2,828%, o Factor 6 (Ética Ambiental) explica 2,778% e por último 

o Factor 7 (Influência Social) explica 2,658% da variabilidade total. Acredita-se que os resultados 

obtidos, nomeadamente as sete dimensões, tenham diferido das inicialmente delineadas uma vez que, 

no caso português, só há poucos anos é que se começou a cultivar o sentido de preocupação pelo meio 

ambiente e a incentivar o consumo verde. A mentalidade relativa às questões ambientais tem 

permitido assistir a uma mudança no comportamento de compra dos portugueses, contudo ainda 

pouco avançada.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Variância explicada por factor. 
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Rotated Factor Pattern 

  
Consciência & 

Comportamento Verde 
Publicidade & 

Confiança 
Prácticas      
Verdes 

Consequências 
Ambientais 

Preço &  
Qualidade 

Ética       
Ambiental 

Influência       
Social 

IC_1 0,610 0,130 0,114 0,089 -0,179 -0,241 -0,173 

IC_3 0,683 0,170 0,035 0,143 -0,026 -0,244 -0,126 

IC_4 0,509 0,257 0,213 -0,035 0,238 0,377 -0,070 

IC_9 0,376 0,025 -0,058 0,512 -0,101 0,315 0,057 

IC_10 0,289 0,035 0,023 0,672 -0,059 0,203 0,136 

IC_11 -0,147 0,120 0,047 0,819 0,057 0,060 0,019 

IC_12 0,092 0,052 0,033 0,746 0,082 -0,189 -0,010 

IC_13 -0,007 0,188 0,119 0,783 0,067 -0,023 -0,056 

CA_1 0,597 0,082 0,206 -0,014 0,260 -0,016 -0,068 

CA_3 0,589 0,147 0,128 -0,034 0,135 0,171 -0,038 

CA_4 0,598 0,156 0,167 0,001 0,212 0,281 -0,072 

CA_5 0,625 0,279 0,076 -0,032 0,201 0,190 0,044 

CA_6 0,683 0,098 0,276 -0,102 0,135 0,225 -0,002 

CA_7 0,708 0,119 0,286 -0,083 0,212 0,203 -0,013 

CA_8 0,226 0,049 0,707 0,103 0,075 0,208 -0,017 

CA_9 0,331 -0,011 0,614 -0,024 0,100 0,242 -0,032 

CA_10 0,266 -0,077 0,613 -0,155 0,084 0,086 -0,071 

CA_13 0,613 0,014 0,187 0,190 0,105 0,171 0,271 

FC_1 0,863 0,144 0,042 0,045 0,098 -0,018 -0,023 

FC_2 0,674 0,139 -0,091 0,066 0,147 -0,029 -0,043 

FC_4 0,730 0,197 -0,042 0,078 0,084 -0,055 0,022 

FC_5 0,636 -0,074 0,073 0,116 0,118 0,183 0,274 

FC_6 0,031 0,023 0,765 0,135 -0,036 -0,049 0,001 

FC_7 0,065 0,046 0,698 0,091 0,016 -0,104 0,099 

FC_19 0,635 -0,112 0,318 0,162 0,161 0,092 0,091 

FS_1 0,179 0,410 0,050 0,202 0,170 0,560 -0,167 

FS_2 0,162 0,323 -0,036 0,083 0,065 0,640 -0,150 

FS_3_Inv 0,090 -0,111 0,148 -0,015 -0,008 0,660 -0,152 

FS_4 0,237 0,706 0,050 0,025 0,069 0,225 -0,010 

FS_5 0,002 0,589 0,023 0,271 0,108 0,209 0,006 

FS_6 0,135 0,754 0,035 0,207 -0,112 -0,002 0,135 

FS_7 0,223 0,573 -0,045 0,031 0,083 -0,030 0,287 

FS_8 -0,134 0,108 0,191 0,054 0,020 -0,227 0,641 

FS_9 0,027 0,145 0,121 0,008 0,020 -0,304 0,694 

FS_10_Inv -0,015 -0,042 0,059 -0,003 -0,077 0,645 -0,257 

FP_2 0,343 0,101 -0,001 0,072 0,655 0,117 0,015 

FP_3 0,129 0,082 0,140 0,053 0,756 0,045 0,099 

FP_8 0,221 0,426 0,067 0,062 0,603 -0,117 0,077 

FP_9 0,296 0,062 0,005 -0,007 0,783 0,022 0,159 

FP_10 0,141 0,580 0,028 -0,041 0,445 -0,161 0,118 

FP_11 0,301 0,642 -0,059 0,002 0,290 -0,121 0,014 

IG_4 0,022 0,024 -0,101 -0,017 0,110 -0,026 0,777 

IG_5 0,001 0,069 -0,125 0,034 0,122 -0,138 0,776 

 
Tabela 4 – Pesos factoriais em cada factor. 
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4.4. ANÁLISE DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS CONFIRMATÓRIA 

Posteriormente, realizou-se uma Análise de Equações Estruturais (cuja sigla, em inglês, é SEM) 

Confirmatória por forma a comprovar os resultados obtidos na Análise Factorial Exploratória e avaliar 

as dimensões que promovem o consumo verde. É uma técnica de modelação que permite a validação 

da variância dos construtos e a confirmação dos padrões observados em estudos anteriores (Chaleta 

et al., 2012). Segundo Hair et al. (2009) trata-se de uma técnica multivariada que trata relações causais 

entre várias variáveis, tendo por base um modelo teórico, e representa factores com múltiplas 

variáveis. Para além de permitir a elaboração de uma Análise Factorial Confirmatória, o SEM detém 

ainda a vantagem de tratar vários relacionamentos em simultâneo enquanto provê eficiência 

estatística, estimando várias equações de regressão múltipla separadamente, mas interdependentes 

(Moura, 2004).  

 

Para modelar as equações estruturais podem ser utilizados dois tipos de modelos, mas como se 

pretende relacionar a variável latente, ou comportamento de compra verde, com as variáveis de 

medida, isto é, os domínios obtidos através da Análise Factorial, recorreu-se ao modelo de medida 

reflectivo. As variáveis de medida, que dizem respeito a um conjunto de indicadores empíricos (itens) 

obtidos através do questionário, são associadas às variáveis latentes.  

 

Para estimação deste modelo, recorreu-se à metodologia PLS, ou dos Mínimos Quadrados Parciais, 

onde não são necessárias informações nem sobre a distribuição nem sobre a independência das 

observações e cujo foco é a variância da variável dependente ou endógena. Por isso, não é necessário 

testar a normalidade dos resíduos. Centra-se, então, no cálculo de estimadores para as variáveis 

latentes através da minimização das variâncias dos resíduos nas variáveis dependentes (Vilares & 

Coelho, 2011).  

 

4.4.1. Validação Bibliográfica dos Novos Construtos 

Uma vez que se findou por outras dimensões do que as estipuladas inicialmente, elaborou-se uma 

nova revisão literária com o intuito de validar os sete construtos encontrados e compreender se 

realmente encorajam a consciência e o comportamento de compra verde bem como examinar se 

existem dependências entre construtos. Desta forma seria possível definir correlações entre os 

factores no software SmartPLS 3.0 e, consequentemente, aprofundar os objectivos da dissertação.  

 

A nível de confiança, que aplicado ao estudo em questão se define como a crença ou expectativa sobre 

a performance do produto verde (Chen & Chang, 2012), sabe-se que a sua carência representa uma 
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barreira significativa no que toca ao consumo de produtos verdes, ou seja, se o consumidor 

percepcionar que as reinvidicações verdes e as características não são as estipuladas no produto isso 

afectará negativamente o seu comportamento de compra (Bang et al., 2000; Fotopoulos & Krystallis, 

2002; Krystallis et al, 2008; Vermeir & Verbeke, 2008; Gupta & Ogden, 2009; Tung et al., 2012). Nitalla 

(2014) refere que os consumidores têm dificuldades em acreditar nas informações providenciadas e 

apresentam cepticismo relativamente aos processos de manufactura, rotulação e certificação dos 

produtos verdes. Se as organizações fornecerem informação fidedigna e apresentarem de forma 

simples o conteúdo informativo dos produtos, poderá edificar-se a confiança dos consumidores e 

encorajar as compras sustentáveis (Rahbar & Wahid, 2011). Desta forma, confirma-se que tanto a 

publicidade como a confiança são relevantes na explicação de compra verde e a junção de ambas num 

só construto parece ser vantajoso para o sucesso da dissertação, já que a confiança na divulgação 

elaborada pelas empresas é um critério importante e influencia positivamente a compra de produtos 

verdes (Joshi & Zillur, 2015). 

 

A capacidade de um indivíduo em efectuar determinado comportamento tem, para alguns autores, 

um impacto significativo e positivo na intenção e compra de produtos verdes (Ma et al., 2012; Wang 

et al., 2014). Todavia, foi referido contrariamente que as prácticas verdes de nada influenciam a 

consciência e o comportamento verde dos consumidores e que não são relevantes na explicação das 

decisões de compra sustentáveis (Arvola et al., 2008). Optou-se por estudar a existência de relação 

entre este factor e a compra de produtos verdes devido ao limite de estudos que abrangem esta 

temática.   

 

O sentimento de responsabilização pelas consequências ambientais da utilização desenfreada dos 

recursos e a preocupação com o meio ambiente têm um impacto directo e positivo em atitudes 

ecologicamente amigáveis e, naturalmente, em comportamentos de compra verde (Makatouni, 2002; 

Padel & Foster, 2005; Wang et al., 2014; Zhao et al., 2014). Quanto maior for o conhecimento dos 

indivíduos àcerca dos problemas ambientais, maior a propensão a decisões de compra verde (Chan & 

Lau, 2000; Eze & Ndubisi, 2013) pelo que o factor Consequências Ambientais está positivamente 

correlacionado com a Consciência e Comportamento Verde. Todavia, alguns estudos demonstram falta 

de relação entre o comportamento de compra verde e a consciência dos problemas ambientais 

existentes (Wolsink, 2007; Ramayah et al., 2010). 

 

Uma grande maioria de estudos na área relata uma correlação positiva entre os valores éticos e 

ambientais dos consumidores e o seu comportamento de compra verde (Young et al., 2009; Chen & 

Chang, 2012; Eze & Ndubisi, 2013; Wang et al., 2014). Contudo, e como já era de prever, estas 
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considerações éticas são transpostas por preços elevados, ampliando a diferença entre a consciência 

e a compra efectiva de produtos verdes e agindo como uma barreira à compra de produtos 

ambientalmente amigáveis (Padel & Foster, 2005; Vermeir & Verbeke, 2008; Connell, 2010; Ma et al., 

2012; Gleim et al., 2013). Já a qualidade, um atributo importante para os consumidores que adquirem 

produtos verdes, influencia significativamente a intenção e comportamento de compra verde dos 

consumidores (Cerjak et al., 2010), onde a percepção da existência de elevada qualidade tem um 

impacto positivo (Mondelaers et al., 2009; Aertsens et al., 2011) e a percepção de baixa qualidade tem 

um impacto negativo (Tsakiridou et al., 2008; Smith & Paladino, 2010). É, então, possível afirmar que 

tanto a Ética Ambiental como o Preço e a Qualidade são factores relevantes para a explicação do 

consumo verde. 

 

A influência de normas sociais e subjectivas são ainda atributos importantes na explicação do 

comportamento de compra ecologicamente consciente, uma vez que a maioria dos estudos afirma o 

seu impacto positivo na aquisição de produtos verdes (Welsch & Kühling, 2009; Liu et al., 2012; Eze & 

Ndubisi, 2013). Apenas foi demonstrado uma relação negativa em dois estudos (Connell, 2010; Lee, 

2010), pelo que se considera que a Influência Social é outro construto relevante para a presente 

dissertação.  

 

Por fim, subsiste igualmente suporte bibliográfico da existência de ligações entre os vários motivos 

que originam o comportamento de compra ambientalmente consciente. A preocupação com as 

consequências ambientais está associada às obrigações morais e éticas dos indivíduos (Doran, 2009), 

no âmbito em que os valores morais em comunhão com o querer cuidar do meio ambiente podem 

estimular as compras verdes, bem como às práticas ambientalmente responsáveis (Bang et al., 2000; 

Wolsink, 2007), uma vez que a consciência dos problemas ambientais e sociais provenientes da 

sobreexploração dos recursos naturais é suficientemente motivadora para a adopção de prácticas 

diárias ambientalmente sustentáveis, como por exemplo realizar a reciclagem. Mas muitas vezes os 

indivíduos não realizam essas prácticas se não sentirem uma obrigação moral em cuidar do meio 

ambiente (Kang et al., 2013; Joshi & Rahmanb, 2015), mesmo que se preocupem com as repercussões 

ambientais dos seus actos.  

 

A persuasão da família e do governo associada ao desejo de reconhecimento social, proveniente da 

determinação em respeitar cada vez mais o ambiente, traduzem-se em decisões de compra verde 

(Tsakiridou et al., 2008; Cerjak et al., 2010; Joshi & Rahmanb, 2015), pelo que o ambiente social em 

que os consumidores se encontram é fortemente influenciado pelas suas obrigações morais ou éticas. 
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Através da pressão exercida pelos grupos sociais, a opinião dos familiares e da sociedade torna-se uma 

fonte credível de informação relativamente à performance e qualidade dos produtos sustentáveis 

(Gupta & Ogden, 2009; Tsarenko et al., 2013; Salazar et al., 2013; Lee, 2014). Porém, se os 

consumidores sentirem falta de confiança nas reinvidicações éticas dos produtos considerados 

ambientalmente amigáveis, resistirão a efectuar comportamentos de compra ambientalmente 

favoráveis (Tsakiridou et al., 2008).  

 

Essa falta de confiança afecta igual e negativamente as prácticas verdes, resultando em inconsistências 

a nível de comportamentos de compra verde (Chen & Chang, 2012). O mesmo se sucede quando a 

publicidade aos produtos verdes não é fortemente aliciante para que se sobreponha à sensibilidade 

de preço que os consumidores verdes demonstram ter, principalmente pelo facto destes produtos 

terem um preço um pouco superior aos produtos não verdes (Lea & Worsley, 2008; Young et al., 2009; 

Connell, 2010). Quando o preço é também superior às expectativas, as prácticas dos consumidores 

também não irão ser ambientalmente responsáveis. Inversamente, a publicidade e a difusão dos 

produtos verdes conduzirá a uma consciencialização e consequente percepção dos problemas que têm 

vindo a afectar o planeta Terra.  

 

Os benefícios provenientes de uma qualidade superior representam atributos específicos condutores 

do consumo ecologicamente consciente (Aertsens et al., 2011; Chen & Chang, 2012). A percepção de 

má qualidade de um produto verde torna-se uma barreira importante à realização de atitudes verdes 

(Young et al., 2009; Aertsens et al., 2011) e pode entrar em conflicto com as inclinações pessoais dos 

consumidores no que toca à responsabilidade ambiental e social que cada um deve ter por forma a 

não intensificar as repercussões do consumismo do século XX. Neste tipo de situação, mesmo que os 

consumidores estejam dispostos a pagar mais por produtos verdes, já que detém a opinião de que 

utilizar os recursos naturais de maneira inconsequente não é vantajoso para o futuro do ser humano, 

acabam por não considerar o seu preço justo relativamente à sua qualidade. 

 

Levando em consideração os pressupostos anteriores, é proposto o modelo de equações estruturais 

apresentado no Anexo 7 para estudar a consciência e o comportamento verde em Portugal.  

 

4.4.2. Análise Estatística do Modelo Proposto 

Como já referido, a metodologia PLS não tem em conta a distribuição de probabilidade das 

observações e dos erros, pelo que os testes estatísticos tradicionais não são apropriados (Mooi & 

Sarstedt, 2011). É importante ressaltar ainda que o teste do qui-quadrado é susceptível ao tamanho 
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da amostra, particularmente quando a amostra excede as 200 observações (Hair et al., 2009), como é 

o caso do problema em estudo. Torna-se, então, necessário recorrer a medidas não paramétricas, que 

não assumem distribuições de probabilidade para os estimadores dos parâmetros, por forma a 

determinar o grau de significância estatística dos parâmetros estimados.  

 

O procedimento Bootstrap (Anexo 8) é uma técnica de reamostragem que constrói um determinado 

número de subamostras, a partir das observações originais, através de uma tiragem com reposição, 

permitindo a estimação de modelos para cada subamostra (Costigliola, 2009; Henseler et al., 2009; 

Hair et al., 2016). Ou seja, neste processo, são geradas, com reposição, um grande número de 

subamostras (essencialmente 5000), a partir da amostra original, para se obter os erros-padrão que 

possibilitarão a estimação de estatísticas t-Student e respectivos p-Value para testes de significância 

das relações estruturais (Wong, 2013). 

 

4.4.2.1. Fiabilidade dos Indicadores 

Para aceder à correlação entre a variável endógena e as variáveis exógenas, determinando a fiabilidade 

dos indicadores, foram analisados os outer loadings. São regressões simples de cariz primário no que 

toca à avaliação das relações num modelo reflectivo. Apesar de estar pré-definido que valores 

inferiores a 0,7 devem ser eliminados, uma vez que sugerem que a variável tem pouco poder 

explicativo e baixa contribuição para o factor (Afthanorhan, 2013), deve-se primeiramente averiguar 

quais os efeitos de retirar determinado item na variância média extraída (ou AVE) e na fiabilidade 

compósita (CR). Não obstante, valores abaixo de 0,4 devem ser imediatamente excluídos do modelo 

(Hair et al., 2011).  

 

No presente estudo optou-se por retirar os itens IC_1 (0,512), IC_3 (0,598), FC_6 (0,593), FC_7 (0,570), 

FS_3_Inv (0,580) e FS_10_Inv (0,553) visto que apresentavam outer loadings inferiores a 0,6 e porque 

se verificaram melhorias em AVE e em CR. Note-se ainda, através da Tabela 5, que todos os restantes 

indicadores são estatisticamente significativos a um nível de significância de 1%.  
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4.4.2.2. Significância dos Pesos Internos 

Antes de proceder à inferência estatística do modelo, é importante compreender o grau de 

significância dos pesos internos (ou path coefficients) das variáveis latentes exógenas na previsão da 

variável latente endógena (Navarro et al., 2010; Hair et al., 2016; Richter et al., 2016). Os números 

relativos a cada peso interno indicam o quão forte é o efeito de uma variável noutra variável bem 

como a sua direcção, sendo, portanto, interpretáveis da mesma forma que os coeficientes beta na 

regressão por OLS (Tenenhaus et al., 2005), e possibilitam a medição das diferenças entre parâmetros.  

Com o intuito de testar a relevância preditiva de cada path coefficient, recorreu-se ao bootstrap para 

obter as estatísticas t-Student e testar a validade estatística de cada coeficiente (Chernick, 2008). Para 

um nível de significância de 1%, a estatística t-Student deve ser superior a 2,58, para 5% deve ser 

superior a 1,96 e para 10% deve ser superior a 1,65.  

Tabela 5 – Outer Loadings e respectivas médias, desvios-padrão e significância estatística. 
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Apesar dos outer loadings serem todos estatísticamente significativos, verifica-se (Tabela 6) que 

existem relações não estatísticamente relevantes, particularmente Consequências Ambientais -> 

Prácticas Verdes (0,909), Influência Social -> Consciência & Comportamento Verde (1,379), Publicidade 

& Confiança -> Prácticas Verdes (0,659) e Ética Ambiental -> Consciência & Comportamento Verde 

(1,210). Consequentemente, foi elaborado um novo modelo estrutural (Anexo 9) com a exclusão 

dessas ligações por forma a evitar a presença de relações que não são relevantes para a explicação da 

compra de produtos verdes em Portugal.  

 

Com a exclusão desses caminhos todos os pesos internos são agora estatísticamente significativos 

(Tabela 7). Contudo, Consequências Ambientais -> Consciência & Comportamento Verde, Preço & 

Qualidade -> Prácticas Verdes, Ética Ambiental -> Influência Social e Ética Ambiental -> Prácticas 

Verdes apenas são estatísticamente relevantes a um nível de significância de 5%.  

Tabela 7 – Pesos internos finais e estatísticamente significativos. 

Tabela 6 – Pesos internos iniciais. 
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4.4.2.3. Avaliação da Multicolinearidade 

A utilização de modelos estruturais exige a validação das correlações entre as variáveis exógenas, ou 

seja, pressupõe a ausência de multicolinearidade por forma a não comprometer os resultados do 

modelo em estudo. A presença de colinearidade pode provocar estimativas das variâncias dos 

parâmetros inflaccionadas ou com valor negativo e coeficientes padronizados fora do intervalo 

admitido, ou seja, entre -1 e 1 (Salkind, 2010).  

 

Através da estatística VIF, que deve apresentar um valor inferior a 5 (Worm, 2011), é possível medir 

quanto é que a variância de um coeficiente de regressão é inflaccionada devido à presença de 

colinearidade (Richter et al., 2016). Como estamos na presença de um modelo de medida reflectivo, 

apenas se necessitou de verificar o valor do VIF para os constructos do modelo interno. Com recurso 

à tabela 8, ilustrativa do modelo do Anexo 10, constata-se que o valor mais elevado é de apenas 1,366 

(Publicidade & Confiança -> Consciência & Comportamento Verde), valor ainda bastante distante do 

limite superior admitido, pelo que se confirma a ausência de multicolinearidade e consequente 

adequabilidade da estatística SEM para a explicação da consciência e consumo de produtos verdes 

português. 

 

4.4.2.4. Fiabilidade do Modelo 

No modelo reflectivo os indicadores estão altamente correlacionados e interligados, por isso devem 

ser avaliadas a fiabilidade e a validade do modelo.  

 

Com o intuito de avaliar a precisão dos constructos, recorreu-se adicionalmente à fiabilidade 

compósita (CR), que tem em consideração os diferentes outer loadings, e não apenas ao alfa de 

Cronbach, uma vez que este se apresenta como uma medida conservadora da fiabilidade, ao resultar 

em estimações comparativamente mais baixas, e ser sensível ao número de itens da escala (Richter et 

al., 2016). É, então, sensato considerar os dois critérios, apesar dessa limitação do Alfa de Cronbach. 

Tabela 8 – Valores do VIF para o modelo interno. 
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Valores de CR abaixo de 0,6 sugerem, à priori, falta de consistência interna enquanto que valores acima 

de 0,95 indicam que os indicadores da variável latente medem o mesmo fenómeno, facto que ocorre 

quando os itens são semanticamente redundantes, pelo que não são considerados uma medida válida 

de avaliação do modelo (Hair et al., 2016). A utilização de itens redundantes tem consequências 

adversas na validação do conteúdo dos construtos (Rossiter, 2002) e pode provocar autocorrelação 

residual (Drolet & Morrison, 2001; Hayduk & Littvay, 2012). Ao analisar a tabela 9, conclui-se que o 

critério CR é, no geral, aceitável pois os valores variam entre 0,836 (Consequências Ambientais) e 0,933 

(Consciência & Comportamento Verde) e são estatísticamente significativos a um nível de significância 

de 1%. Apenas a variável endógena pode apresentar alguma redundância visto que se encontra perto 

do valor acima estipulado (ou seja, 0,95).  

 

Para o coeficiente Alfa de Cronbach, como todos os construtos apresentam valores superiores a 0,7 e 

são estatísticamente significativos a um nível de significância de 1%, qualificou-se a consistência 

interna dos instrumentos como “bom” de acordo com uma escala já definida previamente (Silva, 

2012). 

 

4.4.2.5. Validade do Modelo 

Para determinar a qualidade do ajustamento e a capacidade de previsão do modelo, ou seja, em que 

medida o modelo se ajusta à realidade que pretende estudar e qual a estabilidade das estimativas 

obtidas, são avaliadas a qualidade global do ajustamento, que envolve a apreciação da capacidade do 

modelo teórico em reproduzir uma estrutura correlacional das variáveis observadas na amostra 

(Trucco, 2015; Prasad et al., 2016), e a qualidade da validade do instrumento de medida em questão.  

 

Para determinar a validade convergente, ou seja, a magnitude na qual uma medida se correlaciona 

positivamente com uma medida alternativa do mesmo constructo, considera-se a Variância Média 

Tabela 9 – Fiabilidade dos constructos. 
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Extraída (AVE), conceito semelhante ao de comunalidade na Análise Factorial (Hair et al., 2016), mede 

a proporção de variância total de uma variável de medida explicada por uma determinada variável 

latente, idealmente assumindo valores iguais ou superiores a 0,5 (Wong, 2013; Richter et al., 2016). 

 

Analisando a tabela 10, conclui-se que para além de todos os constructos serem estatísticamente 

significativos a um nível de significância de 1%, o critério é satisfeito. O limite inferior é 0,503, 

correspondente ao factor Publicidade & Confiança, comprovando a validade convergente do modelo 

proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Por forma a estudar a validade discriminante, cujo objectivo é assegurar que todos os constructos são 

verdadeiramente distintos uns dos outros ao captar fenómenos e relações que mais nenhum 

constructo deve representar, pode-se recorrer a duas abordagens: 

 - Cross Loadings, igualmente designado por Item-Level Discriminant Validity, conceito 

semelhante aos loadings na Análise Factorial, onde a correlação de cada indicador do constructo a que 

pertence deve ser superior à correlação com outro constructo latente (Grégoire & Fisher, 2006). Com 

recurso ao Anexo 11, confirma-se que todos os itens apresentam correlações superiores (sempre 

acima de 0,619) com as variáveis latentes a que estão associados pelo que se confirma que existe 

validade discriminante. Todavia, verifica-se que dois indicadores apresentam uma correlação superior 

a 0,5 com outro constructo, como é o caso de FP_8 com uma correlação de 0,553 com Publicidade & 

Confiança e FP_10 com uma correlação de 0,524 com Preço & Qualidade, mas sempre inferiores à 

correlação com o constructo a que pertencem, pelo que não se considera problemático;  

 

 -  Critério Fornell-Larcker, cuja lógica assenta na ideia de que cada constructo detém maior 

variância com os indicadores a que está associado do que com os restantes constructos. Através da 

comparação da raiz quadrada de AVE com as correlações das variáveis latentes, espera-se que o valor 

da raiz quadrada de AVE de cada variável latente seja superior à correlação entre as variáveis latentes 

(Galletta & Zhang, 2006). Observando a tabela 11, conclui-se que os elementos diagonais, que 

Tabela 10 – Validade convergente dos constructos. 
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correspondem à raiz quadrada de AVE, são todos superiores aos coeficientes de correlação, o que 

revela que o modelo tem uma validade discriminante apropriada. 

 

 

Estudos recentes, que examinam criticamente a capacidade dos critérios anteriormente apresentados 

para determinar a existência de validade discriminante, sugerem que o teste Fornell-Larcker não é 

efectivo sob determinadas circunstâncias (Rönkkö & Evermann, 2012; Henseler et al., 2014) e 

defendem que os cross loadings tendem a inflaccionar os loadings dos indicadores nos constructos, 

principalmente em métodos sustentados na minimização da variância (Henseler et al., 2015). Desta 

forma, surge uma nova abordagem de validade discriminante, o Rácio Heterotrait-Monotrait (HTMT), 

que avalia a média das correlações dos indicadores de diferentes constructos, moderadores de 

diferentes fenómenos, em relação à média das correlações dos indicadores dentro do mesmo 

constructo. Se o valor de HTMT for superior a determinado limiar, então há falta de validade 

discriminante.  

 

Vários autores definiram limiares diferentes, particularmente 0,85 (Klein, 2011) e 0,9 (Gold et al., 2001; 

Teo et al., 2008) mas apesar da falta de conformidade, através da tabela 12, é possível observar que 

nenhuma variável latente possui um valor de HTMT superior a 0,604 (Preço & Qualidade -> Consciência 

& Comportamento Verde) logo cada uma partilha maior variância com as suas variáveis de medida do 

que com os outros contructos, assumindo-se a validade discriminante do modelo. 

Tabela 11 – Critério Fornell-Larcker, cujas diagonais principais dizem respeito à ξAVE. 

Tabela 12 – Rácio Heterotrait-Monotrait (HTMT) com respectivos p-Value. 
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4.4.2.6. Ajuste do Modelo 

É importante compreender que a metodologia PLS ajusta o modelo aos dados empíricos, no sentido 

de obter as melhores estimativas dos parâmetros por meio da maximização da variância explicada da 

variável endógena (Nascimento & Macedo, 2016). Assim, a qualidade de ajuste do modelo é avaliada 

tendo como foco a discrepância entre os valores observados e os valores previstos pelo modelo com 

recurso a um conjunto de critérios heurísticos (Rigdon, 2012; Hair et al., 2016): 

- Coeficiente de Determinação (R2), por forma a analisar o poder explicativo das equações no 

constructo endógeno, isto é, o impacto de uma variável latente na explicação de uma variável 

dependente. Em estudos de mercado sabe-se que um R2 igual ou inferior a 0,25 é fraco, entre 0, 25 e 

0,50 é razoável, entre 0,50 e 0,75 é bom e igual ou superior a 0,75 é muito bom (Wong, 2013). Para a 

variável endógena, o coeficiente de determinação é 0,488 (Tabela 13), significando que a junção de 

todos os constructos explica razoavelmente 48,8% a sua variância. 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Effect Size (f2), uma vez que é importante avaliar não só se a relação entre as variáveis 

latentes possui poder explicativo como também reportar a magnitude do efeito de incluir ou eliminar 

variáveis das equações estruturais, ou seja, o tamanho do efeito f2 determina se a omissão de um 

constructo tem algum impacto sobre o constructo endógeno de interesse (Nascimento & Macedo, 

2016). Sendo que valores abaixo ou iguais a 0.02 indicam pouco efeito, entre 0.02 e 0.15 médio efeito, 

entre 0.15 e 0.35 algum efeito e acima de 0,35 grande efeito da variável exógena na previsão da 

variável endógena (Hair et al., 2016), conclui-se (Tabela 14) que a variável que detém maior impacto 

na Consciência & Comportamento Verde é Prácticas Verdes (0,263), seguida de Preço & Qualidade 

(0,140). A variável exógena com menor impacto é Consequências Ambientais (0,036) pelo que não 

possui grande relevância na explicação da consciência e do comportamento de compra verde dos 

portugueses.  

 

 

 

Tabela 13 – Valores do Coeficiente de Determinação 
para cada constructo.  
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- Critério Stone-Geisser (Q2), obtido através do procedimento Blindfolding (Anexo 12), é um 

indicador que elimina sistematicamente alguns dados e utiliza os restantes, juntamente com as 

estimativas obtidas com a metodologia PLS, para prever os dados omitidos. A diferença entre os 

valores previstos e o verdadeiro valor dos pontos omitidos permite determinar a capacidade preditiva 

do modelo, sendo que acima de 0 determinam relevância preditiva do modelo interno para o 

constructo dependente (Nedon, 2015). Com recurso ao método cross-validated communality (Tabela 

15), abordagem que utiliza apenas os scores estimados do constructo endógeno para prever os pontos 

eliminados, denota-se que todas as variáveis detém capacidade predictiva.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.7. Efeito Mediador 

Ao analisar a mediação, ou efeito mediador, considera-se uma variável intermediária que auxilia na 

explicação de como e por que é que uma variável exógena influencia o resultado final ou variável 

endógena (Becker et al., 2013; Gunzler et al., 2013) ao transmitir informação ao longo da cadeia causal 

de efeitos (Little et al., 2007). Como já verificado anteriormente, todos os pesos internos directos são 

estatíticamente significativos (Tabela 7), pelo que as variáveis mediadoras podem absorver parte ou 

totalidade do efeito desses pesos directos entre constructos. Para determinar se efectivamente tal 

situação sucede, deve-se verificar igualmente a significância estatística dos pesos indirectos, através 

do procedimento bootstrap (Zhao et al., 2010).  

Tabela 15 – Valores de Q2 através do método cross-validated communality. 

Tabela 14 – Valores de f2 para cada constructo. 
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Com foco no constructo endógeno, ou seja, Consciência & Comportamento Verde, e com recurso à 

Tabela 16, determina-se que o efeito total mais elevado é originado pela Publicidade & Confiança 

(0,441). Importa ainda delinear que o seu efeito total é tributário de efeitos indirectos (Tabela 17), já 

que contabilizam 0,232 da sua contribuição para a explicação da variável endógena. O constructo 

Preço & Qualidade demonstra um efeito total elevado na Publicidade & Confiança (0,440), sendo talvez 

por isso os segundos efeitos totais mais elevados na Consciência & Comportamento Verde (0,382). 

Seguidos das Prácticas Verdes (0,380), cuja relação é exclusivamente directa, o Preço & Qualidade 

possuem ainda um efeito mediador proveniente das Prácticas Verdes (0,183).  

 

 

O constructo que possui menor impacto na explicação da consciência e comportamento verde 

português diz respeito à Influência Social (0,064), talvez porque não existe ligação directa entre os dois 

constructos. Este factor apenas influencia directamente o Preço & Qualidade (0,168) e as Prácticas 

Verdes (0,031).   

 

 

  

Tabela 16 – Efeitos totais e respectiva significância estatística. 

Tabela 17 – Efeitos indirectos e respectiva significância estatística. 
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4.5. VALIDAÇÃO DAS HIPÓTESES 

Nos modelos de equações estruturais as ligações entre constructos podem ser complexas e não 

directamente medíveis, quando influenciadas por variáveis moderadoras (Chin et al., 2003; Henseler 

& Fassot, 2010). Em situações onde a direcção e/ou a força da relação entre dois constructos é afectada 

por oscilações numa das variáveis independentes, os dados são divididos em subamostras que se 

diferenciam comportamentalmente entre si (Wong, 2016). Definidos como efeitos moderadores, 

tornam-se importantes para compreender a complexidade das relações bem como as diferenças entre 

subamostras (Johnson & Herrmann, 2006), determinando a existência ou inexistência de 

heterogeneidade nas relações do modelo.  

 

Com o objectivo de comparar as funções de distribuição de uma variável medida em duas amostras 

independentes, recorreu-se ao método não-paramétrico teste de Wilcoxon, que analisa as diferenças 

entre duas condições em dois grupos de indivíduos tendo como base as suas coordenadas nos 

constructos (Imam et al., 2014). Em situações que se pretenda analisar as diferenças nas funções de 

distribuição de várias amostras independente, recorre-se ao teste de Kruskal-Wallis (igualmente 

denominado de ANOVA by ranks test) para assim testar se três ou mais amostras provêm da uma 

mesma população ou de populações diferentes (Rumsey, 2007). Adicionalmente, por forma a 

averiguar as diferenças entre as médias de duas amostras independentes utilizou-se o teste t, que 

possibilita averiguar se as médias dos scores de dois grupos independentes entre si podem ser 

consideradas estatisticamente diferentes (Andrew et al., 2011). Para averiguar as diferenças entre as 

médias de populações de várias amostras independentes utilizou-se a metodologia ANOVA (Muth, 

2014).  

  

A utilização conjunta de ambos os testes anteriormente referidos deve-se ao facto das estatísticas t e 

ANOVA assumirem estritamente que as observações na amostra provêm de uma população 

normalmente distribuída, enquanto que os testes Wilcoxon e Kruskal-Wallis não necessitam que a 

hipótese de normalidade esteja implícita (Fávero et al., 2009). Perante a impossibilidade de verificar a 

normalidade da distribuição dos dados, assume-se, através do Teorema do Limite Central (Yamamoto, 

2001), que amostras aleatórias de tamanho fixo retiradas de uma população com distribuição 

desconhecida, mas com médias e variância finitas, seguem uma distribuição normal tanto quanto 

maior for a dimensão das amostras. Para o presente estudo, apesar de se desconhecer a média e 

variância da população, sabe-se que foram entrevistados 210 indivíduos. Admitindo que uma 

aproximação à curva normal ocorre quando N>30 (Rodrigues, 2015), então reforça-se a 

adequabilidade do teste t para verificar as diferenças de médias entre grupos.  
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H1a: Os jovem-adultos portugueses estão mais propensos a comprar produtos verdes. 

Considerando-se Jovens Adultos todos os indivíduos de idade compreendida entre os 20 e os 30 anos, 

é possível verificar, através do Gráfico 2 e atendendo ao valor do p-Value, que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre as distribuições entre os dois grupos etários. Contudo, apesar dos 

jovens adultos terem menor propensão à compra verde, e por isso se rejeitar a hipótese H1a, 

apresentam uma assimetria positiva nas intenções de compra. Crê-se que a diferença entre a intenção 

e a consciência ambiental e compra efectiva de produtos verdes se deve ao facto de não terem um 

rendimento que se coadune com o desejo de efectuar decisões de compra ambientalmente mais 

responsáveis.  

 

Analisando a igualdade dos valores médios entre os jovens adultos e os restantes consumidores 

(Tabela 18), conclui-se que existem, em média, diferenças estatisticamente significativas na 

consciência ambiental e no comportamento verde entre os dois grupos etários. 

  

 

 

 

 

 

 

H1b: As consumidoras portuguesas demonstram maior predisposição para a compra verde. 

O género feminino tem demonstrado maior predisposição para a compra de produtos verdes em 

estudos anteriores, por isso quis testar-se a possibilidade das mulheres portuguesas também 

demonstrarem mais decisões de compra verde do que os homens. Como é possível confirmar no 

Gráfico 3 e na Tabela 19, existem diferenças significativas na distribuição da consciência e do 

comportamento verde entre o grupo Feminino e o grupo Masculino, a um nível de significância de 1%, 

bem como em média, a um nível de significância de 5%, pelo que se confirma a hipótese H1b.  

Tabela 18 – Teste t para a faixa etária. 

Gráfico 2 – Teste de Wilcoxon para a faixa etária. 

Jovens Adultos Outros 
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H1c: Os consumidores portugueses com maior nível de instrução demonstram maior 

probabilidade de consumir produtos verdes. 

Estudos anteriores afirmam que indivíduos que possuam maior nível de educação são mais propensos 

a comprar produtos verdes devido à maior preocupação com o Ambiente. Fazendo a junção dos 

indivíduos que detém o Ensino Básico ou o Ensino Secundário num grupo, os que têm Curso 

Profissional ou Licenciatura noutro e os que possuem ou Pós-Graduação ou Mestrado ou 

Doutoramento num terceiro grupo, conclui-se pelo teste de Kruskal-Wallis (Gráfico 4) e pelo teste 

ANOVA (Tabela 20) que as diferenças tanto em distribuição como em valor médio, entre os grupos, 

não são estatisticamente significativas, rejeitando-se H1c. Contudo, os indivíduos com maior nível de 

instrução apresentam uma assimetria 

comportamental positiva relativamente às 

decisões de compra verde ao contrário dos 

indivíduos com um nível de educação até 

ao ensino secundário.  

 

 

Gráfico 3 – Teste de Wilcoxon para o género. 

Gráfico 4 – Teste de Kruskal-Wallis para a instrução. 

Tabela 19 – Teste t para o género. 

Tabela 20 – Teste ANOVA para a instrução. 
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H1d: Os consumidores portugueses que detenham maior rendimento são mais propensos a 

efectuar decisões de compra verde. 

Para testar a hipótese H1d, dividiu-se os indivíduos em três grupos de rendimento, nomeadamente 

≤1500€, >1500€ e os indivíduos que optaram por não responder. Através do valor de p-Value referente 

ao teste de Kruskal-Wallis e ao p-Value do teste ANOVA conclui-se pela rejeição da presente hipótese, 

pelo que não existem diferenças comportamentais entre portugueses que detenham rendimentos 

diferentes.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
H1e: Os consumidores portugueses com menor número de pessoas no agregado familiar 

têm maior propensão a ter um comportamento de compra ecologicamente consciente. 

Com a finalidade de testar a presença de diferenças de comportamento de compra ecologicamente 

consciente com base no agregado familiar, utilizou-se novamente o teste de Kruskal-Wallis que, 

segundo o Gráfico 6, confirma a inexistência de diferenças entre os grupos. Desta forma rejeita-se a 

hipótese H1e.  

 

Através da Tabela 22 averigua-se a igualdade dos valores médios da consciência ambiental e do 

comportamento verde entre as várias categorias de agregados familiares.  

 

Gráfico 5 – Teste de Kruskal-Wallis para o rendimento. 

Tabela 21 – Teste ANOVA para o rendimento. 
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H1f: Os consumidores portugueses que praticam alguma actividade física estão mais 

predispostos a consumir produtos verdes. 

Nos últimos anos tem-se experienciado uma alteração do estilo de vida, os indivíduos estão mais 

focados na execução de actividade física e na melhoria dos hábitos alimentares. Com o intuito de 

estudar a existência de analogia entre esta variável e o modelo em questão, testou-se as diferenças 

entre os indivíduos que praticam e os que não praticam actividade física, tanto em distribuição como 

em valor médio. Pela análise do valor de p-Value tanto do teste de Wilcoxon como do teste t, conclui-

se que as diferenças não são estatisticamente 

relevantes para a explicação da consciência e 

do comportamento verde dos portugueses 

pelo que se rejeita a hipótese H1f. 

 

 

 

Gráfico 6 – Teste de Kruskal-Wallis para o agregado familiar. 

Gráfico 7 – Teste de Wilcoxon para a actividade física. 

Tabela 22 – Teste ANOVA para o agregado familiar. 

Tabela 23 – Teste t para a actividade física. 
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Para as restantes hipóteses, ao recorrer aos Anexos 9 e/ou 10 ou à tabela 7 é possível determinar a 

influência de cada constructo ou variável exógena na variável endógena através do valor dos seus 

pesos internos. Assim, Prácticas Verdes (0,380) é o constructo com maior influência na Consciência & 

Comportamento Verde, seguido de Preço & Qualidade (0,313) e de Publicidade & Confiança (0,209). 

Já o factor que tem menor impacto na variável endógena é Consequências Ambientais (0,141). 

 

H2: As empresas que praticam marketing verde, cultivando o sentimento de confiança, e 

realizam campanhas publicitárias influenciam positivamente o comportamento do 

consumidor português. 

A hipótese H2 é confirmada uma vez que o peso interno do constructo Publicidade & Confiança é 

0,209, o que significa que quanto maior for a difusão de informação por parte das organizações e o 

número de campanhas publicitárias a produtos verdes mais os portugueses estarão conscientes dos 

danos que a utilização de determinados produtos e serviços pode ter no ambiente, influenciando 

positivamente as suas decisões de compra relativas a produtos verdes.  

 

H3: Os indivíduos que procuram ter atitudes e prácticas do dia-a-dia mais ecologicamente 

conscientes estão mais propensos a efectuar compras verdes. 

Os portugueses que procuram reduzir a utilização de sacos e embalagens de plástico, que separam o 

lixo e utilizam lâmpadas e electrodomésticos de alta eficiência demonstram uma maior propensão a 

compras verdes, facto que se confirma pelo maior impacto na Consciência & Comportamento Verde 

provir da variável Prácticas Verdes com um valor de 0,38. A hipótese H3 é verificada. 

 

H4: Os portugueses que reconhecem os problemas ambientais, decorrentes do consumismo 

do século XX, e têm maior conhecimento das suas consequências no futuro da sociedade 

têm maior propensão a consumir produtos verdes. 

Os resultados demonstram que os portugueses que detém conhecimento das causas poluidoras do 

solo, do ar e da água são os que demonstram igualmente propensão ao consumo verde, visto que o 

path coeficiente do constructo Consequências Ambientais na Consciência & Comportamento Verde é 

de 0,141. Contudo, a sua influência não é tão grande quanto a esperada talvez porque só nos últimos 

anos é que se procura saber mais sobre a origem e o método de concepção dos produtos e serviços 

consumidos no dia-a-dia.  
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H5: Quando um indivíduo percepciona a qualidade de um produto verde, mesmo que o seu 

preço seja um pouco elevado, tem maior tendência a efectuar compras verdes. 

A hipótese H5 é verificada pois o peso interno de Preço & Qualidade para a variável endógena é de 

0,313. Quanto maior for a qualidade de um produto verde, maior será a tendência dos consumidores 

pela sua preferência. O preço não é um factor que influencie negativamente os portugueses, pelo 

contrário, estes estão dispostos a pagar mais por produtos verdes se esse valor for justo 

comparativamente à qualidade que oferecem.  

 

H6: Os portugueses que se preocupam com o meio ambiente e procuram respeitá-lo ao 

máximo demonstram maior consciência ambiental e, consequentemente, maior propensão 

a comprar produtos verdes. 

Contrariamente ao que se pensou inicialmente, a hipótese 6 é rejeitada. O impacto da Ética Ambiental 

não é estatisticamente significativo pelo que as preocupações dos portugueses relativamente à 

utilização inconsequente dos recursos naturais e o respeito pela natureza não se traduzem em 

comportamentos de compra verde nem contribui para o aumento da consciência dos mesmos no 

âmbito do ambiente.   

 

H7: A pressão familiar e do governo possui grande influência no comportamento de compra 

verde português. 

A pressão exercida pela família e pelo governo não influenciam o comportamento de compra de 

produtos verdes português, pelo que se afere pela rejeição da hipótese H7. Mesmo que os portugueses 

se sintam pressionados para o consumo ambientalmente responsável, essa influência não é 

significativa nem se traduz em comportamentos verdes. 
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4.6. PERFIL DE CONSUMIDOR DE PRODUTOS VERDES – CASO PORTUGUÊS 

Um dos objectivos primordiais com a execução de uma dissertação no âmbito do marketing verde era 

a identificação de um perfil de consumir de produtos verdes por forma a dar uma contribuição positiva 

à área de marketing e fornecer informações que incentivem cada vez mais a divulgação e produção 

deste tipo de produtos. Para tal, após se determinarem as coordenadas dos indivíduos em cada 

constructo explicativo da consciência e do comportamento verde, foi elaborada uma Análise de 

Clusters por forma a identificar segmentos de indivíduos com características semelhantes entre si.  

 

Em estudos de mercado, a Análise de Clusters tem a finalidade de agrupar consumidores com 

percepções e visões idênticas, enquanto que a Análise Factorial tem a intenção de agrupar variáveis 

que medem fenómenos semelhantes (Kaufman & Rousseeuw, 2009; Vilares & Coelho, 2011). É 

portanto uma técnica estatística classificatória que visa identificar um conjunto de objectos, e neste 

caso concreto indivíduos cujos comportamentos sejam semelhantes entre si, em segmentos 

homogéneos a nível interno e o mais heterogéneos quanto possível entre si (Jain, 2010; Feinberg et 

al., 2012).  

 

Existem duas abordagens possíveis no que toca a esta análise, nomeadamente os métodos hierárquico 

e não hierárquico. Os primeiros contemplam uma hierarquia, no sentido em que os objectos são 

optimamente atribuídos a um cluster ou segmento, enquanto que os segundos optimizam a 

homogeneidade intra-grupo e a heterogeneidade inter-grupo (Everitt et al., 2011; Legendre & 

Legendre, 2012). Contudo, os não hierárquicos exigem o conhecimento prévio do número de grupos 

em que será feita a divisão, pelo que é muito frequente a utilização conjunta das duas abordagens para 

que haja maior probabilidade de classificar correctamente os indivíduos (Vilares & Coelho, 2011; 

Feinberg et al., 2012): Numa primeira fase, determinam-se e comparam-se diferentes soluções através 

dos métodos hierárquicos por forma a descobrir qual a estrutura entre os diferentes grupos e obter 

uma solução inicial e, de seguida, é elaborada uma análise não hierárquica para agrupar efectivamente 

os objectos nos diferentes grupos de acordo com as suas semelhanças e dissemelhanças, com o intuito 

de produzir resultados mais facilmente interpretáveis.  

 

Para determinar inequivocamente o número de segmentos a formar é utilizado o método average 

linkage, que assume a distância média entre todos os elementos presentes em cada cluster, 

reproduzindo clusters com variabilidade semelhante (Shmueli et al., 2011). Todos os pontos estão 

representados no espaço Euclidiano e o critério de similaridade é feito tendo em consideração as 

distâncias médias entre todos os membros do grupo, ao contrário do que se sucede com o single e 
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com o complete linkage que apenas consideram os dois elementos mais próximos (single) ou menos 

próximos (complete) em cada cluster (Wildi, 2010; Everitt et al., 2011).  

 

Como se pretende classificar indivíduos, e não variáveis, o critério dos valores próprios da matriz de 

covariâncias (Anexo 13) não foi considerado, apesar de permitir compreender a estrutura dos dados e 

o quão corelacionados estão os domínios entre si. Através dos critérios ilustrados nos gráficos 8 e 9 do 

Anexo 14 (Rhee et al., 2008) foi possível determinar qual a melhor solução.  

 

O gráfico 8 ilustra os valores do coeficiente de 

determinação (ou R2), medida que reflecte a 

proporção de variância total que é explicada por 

cada solução. Como se procura um número mínimo 

de clusters que explique o máximo possível do total 

de variância, e onde haja uma ligeira diferença no 

declive da curva, decide-se pela retenção de 3 

clusters. 

 

 

O Gráfico 9 e o Anexo 14 elucidam sobre o esquema de aglomeração dos segmentos. No primeiro, 

representativo das distâncias de aglomeração, 

verifica-se que existe uma alteração no declive da 

curva aquando da solução com 4 grupos. Já no 

segundo, que diz respeito ao dendograma pelo 

método average linkage, verifica-se que a 

retenção de 4 clusters contribui para uma melhor 

determinação do perfil de consumidor português 

de produtos verdes do que a retenção com 3 

clusters.  

 

Como não deve ser aceite a primeira solução sem antes se verificar a fiabilidade e validade de várias 

soluções, procedeu-se à comparação dos resultados através do output obtido pelo método não 

hierárquico, calculado pela metodologia K-Means, um processo iterativo cujo objectivo é minimizar a 

soma dos erros ao quadrado (Budayan et al., 2009; Legendre & Legendre, 2012). Optou-se pela 

comparação entre 3 e 4 clusters, uma vez que a solução com 2 segmentos (Anexo 15) apresenta um 

rácio da variabilidade dentro dos clusters com a variabilidade entre os clusters muito baixo (0,321) e 

Gráfico 8 – Coeficiente de Determinação. 

Gráfico 9 – Distâncias de aglomeração de clusters. 
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um expected over-all R2 de 16,5% o que significa que o seu poder explicativo não é suficiente para 

determinar o perfil de consumidor português de produtos verdes.  

 

Conclui-se pela extracção de 4 grupos de indivíduos uma vez que se obtêm resultados mais 

interpretáveis e significativos do que a solução com 3, como é possível confirmar pelos Anexos 16 e 

17. Verifica-se uma melhoria no valor de RSQ/(1-RSQ) de 18,2 pontos percentuais e um aumento de 7 

pontos percentuais no valor do expected over-all R2, que na solução com 4 é de 33,3% e na solução 

com 3 é apenas de 26,3%. Não obstante, o Cubic Clustering Criterium é superior na extracção de 4 

clusters (4,869), valor que se for inferior a 0 determina a existência de outliers, pelo que se obtém uma 

solução em conformidade com os critérios hierárquicos. 

 

4.6.1. Caracterização dos Clusters por Constructo 

 

Observa-se, através da Tabela 24, que o consumidor português de produtos verdes é expresso 

essencialmente pelos perfis dos Clusters 2 e 4, uma vez que é onde se encontram as maiores médias 

de Consciência & Comportamento Verde (4,763 e 4,710, respectivamente). Todavia é possível delinear 

diferenças entre os grupos: 

- No Cluster 2, designado por Verdadeiramente Verdes, encontram-se os indivíduos que são 

mais influenciáveis socialmente, enquanto que no Cluster 4, designado por Ambientalistas, se situam 

os consumidores pouco influenciáveis pela família e pelo governo, dado que sentem pouca ou 

nenhuma obrigação em relação à conservação ambiental ou ao cumprimento de leis e regulamentos 

ambientais. Todavia são os que acreditam mais que o ser humano necessita de respeitar a Natureza e 

conservar os recursos naturais e os que ostentam mais actividades verdes, como a reciclagem e a 

utilização de lâmpadas e electrodomésticos de eficiência energética, no seu dia-a-dia;  

Tabela 24 – Médias dos scores de cada constructo nos clusters. 
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- No Cluster 2 os indivíduos são mais propensos a gastar maiores quantias monetárias em 

produtos verdes pois creem que a sua qualidade vale o preço. São também os indivíduos que detêm 

maior conhecimento das causas que poluem o solo, o ar e a água; 

- No Cluster 4 encontram-se os consumidores que se deixam influenciar menos pela publicidade 

e que não creem que esta seja vantajosa para cultivar a confiança dos indivíduos relativamente aos 

rótulos dos produtos verdes. 

 

De acordo com as tipologias encontradas previamente para o consumidor verde, confere-se a 

existência de semelhanças entre os segmentos obtidos no presente estudo com os de Iyer & Banerjee 

(1993) e Ottman (1998). Em conformidade com os Ambientalistas, o grupo true blue greens diz respeito 

aos activistas e aos indivíduos que procuram exercer maior número de prácticas verdes. Já os 

Verdadeiramente Verdes apresentam semelhanças com o grupo green back greens, que apesar de não 

practicarem tantas acções verdes no seu dia-a-dia, estão mais dispostos a comprar produtos verdes 

do que os true blue greens. De acordo com Gilg et al. (2005), o Cluster 4 é caracterizado pelos 

ambientalistas comprometidos e o Cluster 2 pelos ambientalistas tradicionais, menos propensos a 

reciclar, mas que apresentam decisões de compra ambientalmente responsáveis. Ainda, Afonso 

(2010), que segmentou os consumidores em cinco níveis, apresenta resultados análogos aos da 

presente dissertação no sentido em que os indivíduos presentes no Cluster 2 se assemelham aos 

consumidores verdadeiramente verdes e os presentes no Cluster 4 assemelham-se aos consumidores 

conscientes. 

 

O Cluster 1, denominado por Pouco Verdes, apresenta parecenças com a designação sprouts (Iyer & 

Banerjee, 1993; Ottman, 1998), dado ser constituído por indivíduos em início de sensibilização 

ambientalista e que apenas compram verde se daí surtir benefício e atender as suas necessidades. São 

também os consumidores moderadamente verdes (Afonso, 2010) que principiam as acções diárias 

ambientalmente vantajosas através da reciclagem.  

 

Já o Cluster 3, designado por Convencionais, é composto pelos consumidores portugueses tradicionais 

ainda descrentes da sua contribuição na retorção dos problemas ambientais do século XXI e com actos 

de compra pouco ecologicamente conscientes. Assemelham-se ao perfil definido por Iyer & Banerjee 

(1993) e por Ottman (1998) para os grousers, onde os indivíduos são desinteressados e pouco 

envolvidos nas questões ambientais, acreditando que as suas acções não irão ter repercussões 

positivas no meio ambiente; É semelhante aos ambientalistas ocasionais, que segundo Gilg et al. 

(2005) raramente optam por compras sustentáveis; também segundo Afonso (2010), este cluster é 
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idêntico ao grupo designado por consumidores convencionais, que apesar de se preocuparem com as 

questões ambientais, não acreditam que individualmente façam a diferença. 

 

4.6.2. Caracterização Sociodemográfica dos Clusters  

A mulher portuguesa, jovem adulta, solteira, trabalhadora com rendimento igual ou inferior a 1500€ 

e praticante de actividade física é a mais propícia à compra verde. Straughan & Roberts (1999) aferem 

o mesmo perfil de consumidor verde. As diferenças entre os consumidores do perfil 2 e do perfil 4 

residem no número de pessoas do agregado familiar, sendo que as do segmento 4 são constituídas, 

maioritariamente, por 3 e/ou 4 membros familiares. Relativamente ao nível de educação, não se 

verificam diferenças estatisticamente significativas (Anexo 18).  

 

Os portugueses com menor propensão de compra verde encontram-se situados no Cluster 3 (2,914), 

ou Convencionais, constituído por 56% de mulheres e 44% de homens, na grande maioria solteiros 

(72%) e trabalhadores (64%) com um rendimento inferior ou igual a 1500€ (68%).  
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5. CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS 

5.1. CONCLUSÕES 

Nos últimos anos, com a grandiosidade do movimento verde e crescente consciencialização dos 

problemas ambientais que nos rodeiam, tem-se verificado uma modificação do comportamento dos 

consumidores. A procura por produtos e serviços que não causem tantos danos a nível ambiental tem 

aumentado, pelo que se acredita que este estudo é bastante pertinente para aumentar a investigação 

em Portugal no âmbito do marketing verde e para identificação da percepção dos portugueses sobre 

o ponto de situação ecológico e da forma como as suas decisões de compra são afectadas.  

 

Considerando a amostra de 210 indivíduos, conclui-se que o perfil de consumidor verde português diz 

respeito a indivíduos do género feminino com idade entre os 20 e os 30 anos, solteiros e com um 

rendimento inferior ou igual a 1500€. Apesar de estudos anteriores indicarem diferenças consideráveis 

entre indivíduos com diferentes níveis de instrução, na presente dissertação não se aferiu a 

significância estatística desta variável demográfica. Às investigações elaboradas previamente 

acrescenta-se que os indivíduos que realizam actividade física são os que detém maior consciência 

ambiental e demonstram maiores comportamentos de compra verde.  

 

Relativamente às hipóteses de investigação, referentes às questões de pesquisa indigitadas no início 

da dissertação, a Tabela 25 indica as que foram confirmadas e as que foram rejeitadas no âmbito da 

amostra recolhida.  

 

 

 

  

Tabela 25 – Confirmação/Rejeição das hipóteses indigitadas no início do estudo. 



57 
 

Foi, então, possível responder a todas as perguntas definidas numa fase inicial: 

- As características sociodemográficas mais relevantes no desenho do perfil de consumidor 

português de produtos verdes são a faixa etária e o género, visto serem as únicas variáveis com 

diferenças estatisticamente significativas na distribuição e em média entre os grupos amostrais 

(Gráficos 2 e 3 e Tabelas 18 e 19). Posto isto, para definir campanhas de marketing e obter resultados 

positivos devem ser consideradas estas características; 

- A publicidade, apesar de influenciar positivamente o consumo verde, tem um impacto pouco 

significativo na consciência e comportamento verde, possivelmente porque em Portugal não é feita 

grande divulgação publicitária ao marketing verde que alicie a compra verde e que incentive 

comportamentos verdes;  

- As prácticas verdes têm um impacto bastante elevado na explicação do comportamento verde 

português. Contudo, entre os grupos de indivíduos com maior propensão à compra verde, são os 

ambientalistas que realizam mais actividades diárias ecologicamente positivas e não os 

verdadeiramente verdes; 

- O constructo Consequências Ambientais é o que possui menor impacto na consciência e 

comportamento verde português, mas contribui para comportamentos de compra verdes. Os grupos 

Verdadeiramente Verdes e Pouco Verdes detêm grande conhecimento das fontes que poluem o meio 

ambiente, contudo, os Pouco Verdes, apesar de preocupados, só realizarão compras verdes se 

beneficiarem directamente desse comportamento;  

- Para a explicação da consciência e do comportamento verde português, o preço e a qualidade 

desempenham um papel importante. Apenas os consumidores Convencionais demonstram pouca 

disposição em pagar mais por produtos verdes e não crêem que os produtos verdes sejam sinónimo 

de qualidade;  

- A ética ambiental, ao contrário do que se pensou, não influencia directamente o 

comportamento verde, daí a rejeição da hipótese 6. O mesmo acontece com o constructo Influência 

Social, pelo que a pressão que é feita pela sociedade, pela família e pelo governo não motiva o 

consumo de produtos verdes em Portugal.  

 

Esta dissertação compreende o estudo do comportamento de compra verde com base na publicidade 

que é feita aos produtos verdes, na confiabilidade dos consumidores relativamente ao marketing 

verde, nas prácticas diárias dos indivíduos, no conhecimento das causas e consequências da utilização 

excessiva dos recursos naturais, no preço e na qualidade dos produtos, na ética ambiental de cada 

pessoa e na influência que a sociedade e o governo podem exercer para o consumo de bens e serviços 

verdes. Aliada à utilização de equações estruturais, técnica estatística ainda pouco aprofundada, 

pensa-se que se obtiveram resultados relevantes para a área de marketing e para melhor indicação de 
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problemas e indicadores a abranger em investigações futuras, providenciando um contributo para 

aumento do conhecimento na área do marketing verde focada na compra de produtos verdes. Desta 

forma, considera-se uma metodologia interessante de se aprofundar a nível académico uma vez que 

fornece modelos estatísticos que permitem avaliar variadas relações de causa-efeito em simultâneo e 

obter informação mais detalhada sobre um tema em estudo.  

 

Em termos empresariais, como ainda não foram desenvolvidos grande número de trabalhos focados 

no estudo da consciência e comportamento verde português, considera-se que a presente dissertação 

é uma mais valia para a área do marketing visto ser direccionada para o perfil de cliente preocupado 

com a aquisição de produtos e serviços ecologicamente amigáveis. Assim, possibilita a definição e 

adopção de estratégias direccionadas para o público ambientalmente preocupado e cuja filosofia vai 

de encontro à urgência em cuidar do planeta Terra. As empresas devem incluir não só a opinião e 

experiência dos consumidores como também a componente ambiental para deterem credibilidade e 

vantagem competitiva e cultivarem a consciencialização ecológica bem como a confiança e lealdade 

dos consumidores. 

 

5.2. LIMITAÇÕES 

No decorrer do desenvolvimento desta investigação foram identificadas algumas limitações, às quais 

servem de recomendação para estudos futuros elaborados no âmbito do marketing verde, 

nomeadamente: 

- O recurso a amostras não aleatórias de conveniência e de efeito bola-de-neve impossibilita, de certo 

modo, a generalização das conclusões. Uma vez que se pode ter criado tendência na selecção de 

indivíduos, os resultados acabam por ser enviesados e não representativos da população como um 

todo; 

- O facto de a extracção de dados ter sido realizada através de um questionário online condiciona a 

amostra a indivíduos que tenham acesso à Internet, pelo que acaba por não ser tão representativa 

quanto o desejado. Contudo, permitiu a diminuição de tempo na recolha de dados, pesquisa e controlo 

de respostas bem como a rapidez no tratamento das mesmas a nível estatístico;  

- O facto de o questionário ser extenso e constituído por apenas questões fechadas conduz a respostas 

menos concisas e precisas;  

- O reduzido número de publicações relativamente ao marketing verde em Portugal (Arrais, 2009; 

Afonso, 2010; Barros, 2011; Silva, 2012; Lourenço, 2014) e a aplicação da técnica estatística SEM, ainda 

não utilizada para o estudo do comportamento do consumidor verde português, limita a possibilidade 

de comparação de resultados e complementação de ideias;  
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- O coeficiente de determinação (R2) ser abaixo de 0,5, isto é, o limite recomendável para ser 

estatisticamente significativo, deve-se ao facto de se estar perante uma situação real, isto é, dados 

extraídos através de um questionário. Propõe ainda a existência de outros factores não abordados no 

presente estudo, que devem ser considerados futuramente para uma melhor explicação do consumo 

de produtos verdes português. 

 

5.3. RECOMENDAÇÕES 

Para investigações futuras, com o intuito de superar as limitações encontradas, considera-se relevante 

a extracção de dados de várias fontes e não apenas com recurso à Internet. Neste sentido, para além 

de se abranger uma maior heterogeneidade populacional, permite que não se entreviste apenas 

indivíduos que tenham acesso a meios electrónicos, que é na grande maioria uma camada mais jovem.  

 

A elaboração de uma caracterização do consumidor que envolva a demonstração ou utilização práctica 

de produtos verdes é outra ideia interessante a considerar. Neste sentido, são presenteados exemplos 

de produtos verdes para não só facilitar a contextualização e compreensão sobre o tema em questão 

por parte dos inquiridos como para analisar o efeito desse estímulo nas suas preferências e respostas 

e ainda perceber se essa abordagem tem um efeito positivo na definição do perfil de consumidor 

verde. Consequentemente, deve ser estudada a viabilidade da implementação e divulgação de 

campanhas a produtos e serviços verdes de forma mais activa, com o intuito de contribuir para o 

crescimento sustentável das organizações e para o cultivo do sentimento de confiança e lealdade dos 

indivíduos para com organizações que detenham uma atitude proactiva relativamente ao ambiente. 

Para dar continuidade à presente investigação, seria igualmente pertinente estudar outros efeitos 

mediadores do consumo verde, com o objectivo de aprofundar as relações analisadas na presente 

dissertação e fornecer dados estatisticamente mais completos. Sugere-se a identificação da influência 

da recessão económica e dos cortes salariais no comportamento de compra e na atractividade dos 

bens e serviços verdes.  
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ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO ONLINE (CONTINUAÇÃO) 
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ANEXO 3 – CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
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ANEXO 3 – CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA (CONTINUAÇÃO) 
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ANEXO 4 – ANÁLISE FACTORIAL (VALORES PRÓPRIOS) 
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ANEXO 5 – ANÁLISE FACTORIAL (LOADINGS  PARA 6 FACTORES) 
 
 

Rotated Factor Pattern 

  Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Factor6 

IC_1 0,674 -0,109 0,079 0,098 0,096 -0,326 

IC_3 0,730 -0,071 0,182 0,060 0,133 -0,164 

IC_4 0,360 0,680 0,219 0,212 -0,034 0,052 

IC_5 0,344 0,725 0,209 0,217 -0,022 0,084 

IC_7 0,370 0,624 0,267 0,041 0,094 0,049 

IC_8 0,382 0,632 0,316 0,074 0,042 0,091 

IC_9 0,310 0,268 -0,077 -0,046 0,565 0,000 

IC_10 0,257 0,149 -0,019 0,029 0,709 0,037 

IC_11 -0,167 0,026 0,122 0,056 0,805 0,040 

IC_12 0,112 -0,074 0,106 0,042 0,695 0,052 

IC_13 -0,018 0,010 0,196 0,131 0,758 -0,014 

CA_1 0,574 0,173 0,162 0,264 -0,043 0,061 

CA_3 0,523 0,318 0,128 0,157 -0,010 0,042 

CA_4 0,504 0,483 0,125 0,181 0,015 0,009 

CA_5 0,550 0,432 0,272 0,070 -0,011 0,055 

CA_6 0,561 0,475 0,072 0,293 -0,084 0,133 

CA_7 0,601 0,475 0,123 0,306 -0,082 0,122 

CA_8 0,144 0,225 0,031 0,727 0,124 -0,038 

CA_9 0,231 0,300 -0,026 0,645 -0,004 0,013 

CA_10 0,209 0,210 -0,073 0,607 -0,165 -0,052 

CA_13 0,524 0,262 0,033 0,237 0,221 0,356 

FC_1 0,830 0,204 0,161 0,091 0,050 0,046 

FC_2 0,688 0,132 0,189 -0,054 0,063 -0,030 

FC_4 0,745 0,103 0,232 -0,015 0,087 -0,006 

FC_5 0,551 0,284 -0,055 0,121 0,140 0,372 

FC_6 0,011 -0,036 0,032 0,753 0,134 -0,077 

FC_7 0,065 -0,114 0,104 0,702 0,089 0,015 

FC_19 0,567 0,205 -0,052 0,394 0,155 0,244 

FS_1 0,050 0,657 0,292 0,027 0,249 -0,195 

FS_2 0,039 0,657 0,156 -0,079 0,157 -0,227 

FS_3_Inv -0,026 0,564 -0,246 0,131 0,026 -0,156 

FS_4 0,152 0,361 0,620 0,024 0,084 -0,108 

FS_5 -0,056 0,256 0,511 0,000 0,322 -0,102 

FS_6 0,072 0,106 0,658 0,005 0,276 0,001 

FS_7 0,186 0,068 0,573 -0,047 0,085 0,217 

FP_8 0,242 0,077 0,639 0,122 0,005 0,157 

FP_10 0,138 0,030 0,746 0,079 -0,075 0,190 

FP_11 0,288 0,113 0,721 -0,036 -0,005 0,033 

IG_4 -0,019 -0,090 0,152 -0,063 0,013 0,783 

IG_5 -0,012 -0,212 0,222 -0,076 0,060 0,757 
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ANEXO 6 – ANÁLISE FACTORIAL (LOADINGS  PARA 8 FACTORES) 
 
 

Rotated Factor Pattern 

  Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Factor6 Factor7 Factor8 

IC_1 0,765 -0,072 0,024 -0,048 0,076 0,220 -0,071 -0,058 

IC_3 0,752 -0,048 0,117 0,089 0,128 0,102 0,044 -0,045 

IC_4 0,319 0,608 0,253 0,194 -0,058 0,211 0,247 -0,052 

IC_5 0,287 0,650 0,264 0,226 -0,049 0,208 0,222 -0,038 

IC_7 0,396 0,571 0,243 0,055 0,074 0,073 0,235 0,075 

IC_8 0,328 0,556 0,339 0,183 0,023 0,078 0,272 0,005 

IC_9 0,348 0,326 -0,073 0,011 0,550 -0,016 -0,059 0,056 

IC_10 0,256 0,216 -0,021 0,105 0,684 0,046 -0,019 0,116 

IC_11 -0,145 0,044 0,122 -0,074 0,817 0,031 0,021 0,031 

IC_12 0,100 -0,131 0,109 0,079 0,718 0,026 0,083 0,000 

IC_13 -0,011 0,006 0,209 -0,035 0,777 0,103 0,036 -0,043 

CA_5 0,584 0,414 0,192 0,044 -0,025 0,115 0,267 0,120 

CA_7 0,506 0,401 0,114 0,264 -0,061 0,278 0,238 0,001 

CA_8 0,064 0,205 0,070 0,193 0,123 0,698 0,087 -0,081 

CA_9 0,129 0,236 0,023 0,269 0,002 0,601 0,120 -0,122 

CA_10 0,149 0,191 -0,077 0,156 -0,161 0,606 0,108 -0,040 

CA_13 0,317 0,238 0,116 0,549 0,205 0,130 0,144 0,125 

FC_1 0,727 0,179 0,172 0,395 0,033 0,060 0,159 -0,047 

FC_2 0,629 0,158 0,141 0,290 0,034 -0,072 0,173 -0,041 

FC_4 0,692 0,145 0,185 0,295 0,054 -0,025 0,116 0,026 

FC_5 0,358 0,248 0,018 0,531 0,128 0,024 0,190 0,129 

FC_6 -0,008 0,005 0,023 0,088 0,121 0,752 -0,036 0,026 

FC_7 0,080 -0,046 -0,002 0,084 0,080 0,708 0,001 0,161 

FC_10 -0,038 -0,034 0,055 0,704 -0,058 0,184 -0,011 0,093 

FC_11 0,089 -0,240 -0,033 0,670 -0,046 0,276 -0,039 0,065 

FC_16 0,245 0,060 0,014 0,613 -0,056 0,103 0,177 0,061 

FC_19 0,345 0,149 0,012 0,639 0,153 0,266 0,184 -0,063 

FS_1 0,072 0,618 0,324 -0,002 0,215 0,059 0,142 -0,165 

FS_2 0,072 0,638 0,199 -0,079 0,121 -0,011 0,082 -0,153 

FS_3_Inv -0,045 0,664 -0,224 -0,016 0,014 0,136 -0,055 -0,130 

FS_4 0,227 0,360 0,630 -0,080 0,031 0,063 0,053 0,032 

FS_5 -0,080 0,171 0,610 0,042 0,284 0,011 0,099 -0,086 

FS_6 0,094 0,061 0,797 0,066 0,210 0,027 -0,134 0,080 

FS_7 0,121 -0,014 0,654 0,175 0,050 -0,051 0,084 0,179 

FS_8 -0,023 -0,181 0,040 -0,141 0,064 0,216 0,059 0,731 

FS_9 0,093 -0,211 0,125 0,017 0,006 0,130 0,036 0,758 

FS_10_Inv -0,130 0,615 -0,142 -0,001 0,016 0,048 -0,172 -0,252 

FP_2 0,234 0,175 0,106 0,126 0,069 0,025 0,708 0,011 

FP_3 0,009 0,052 0,128 0,055 0,059 0,153 0,815 0,073 

FP_9 0,153 0,085 0,115 0,188 -0,006 0,006 0,784 0,129 

FP_10 0,145 -0,006 0,596 -0,012 -0,057 0,036 0,359 0,173 

FP_11 0,345 0,057 0,620 -0,081 0,000 -0,030 0,251 0,084 

IG_4 -0,088 0,009 0,060 0,249 -0,005 -0,154 0,052 0,748 

IG_5 -0,057 -0,117 0,109 0,176 0,049 -0,165 0,093 0,750 
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ANEXO 7 – MODELO DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS (PROPOSTA) 
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ANEXO 8 – MODELO DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS INICIAL (PROCEDIMENTO BOOTSTRAP) 
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ANEXO 9 – MODELO DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS FINAL (PROCEDIMENTO BOOTSTRAP)   
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ANEXO 10 – MODELO DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS FINAL (METODOLOGIA PLS)   
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ANEXO 11 – CROSS LOADINGS 
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ANEXO 12 – MODELO DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS FINAL (PROCEDIMENTO BLINDFOLDING)   
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ANEXO 13 – ANÁLISE DE CLUSTERS (VALORES PRÓPRIOS) 
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ANEXO 14 – ANÁLISE DE CLUSTERS (DENDOGRAMA) 
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ANEXO 15 – ANÁLISE DE CLUSTERS (SOLUÇÃO COM 2 SEGMENTOS) 
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ANEXO 16 – ANÁLISE DE CLUSTERS (SOLUÇÃO COM 3 SEGMENTOS)  
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ANEXO 17 – ANÁLISE DE CLUSTERS (SOLUÇÃO COM 4 SEGMENTOS) 
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ANEXO 18 – TABELAS DE FREQUÊNCIA POR CLUSTERS (VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS) 
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