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Sobre a ESPM

A Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) é uma instituição de 

ensino superior, com Unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

A ESPM tem cerca de 10.000 alunos de graduação, pós-graduação e 

Mestrado e mais de 600 professores.  A Instituição é tida como a principal 

faculdade de publicidade e propaganda do Brasil e tem como missão "gerar 

valor para a sociedade formando líderes transformadores pela educação". 

Um dos seus pilares de atuação é a sua Responsabilidade Socioambiental 

através da relevante atuação da ESPM Social bem como da inserção do 

tema Sustentabilidade na sua grade curricular, proporcionando aos jovens 

uma ampla oportunidade de aprendizado e debate sobre o tema.



Coordenação do Estudo

Dario Menezes
Professor

Na ESPM desde 2011 ministra as disciplinas Comunicação &

Sustentabilidade e Gestão da Reputação e Relacionamento com

Stakeholders, nos cursos de Jornalismo e Publicidade & Propaganda.

Dario também atua como professor de Branding & Marketing na

Economia Sustentável na FGV e de Gestão Responsável pela

Fundação Dom Cabral.

Dario é mestre em Administração pelo IBMEC/RJ. Tem Pós-graduação

em Marketing, pela ESPM, e MBA em Marketing de Varejo, pela FGV.

Email: dario.menezes@gmail.com

Blog: http://performancesustentavel.com/



Parceiro do Estudo

Revista Plurale

Plurale é revista e site com foco em sustentabilidade, completando,

agora em outubro de 2017, dez anos de excelentes resultados, com

premiações e relevante audiência e rede.

Construiu uma reputação de ser uma das principais mídias no

segmento, tem tiragem de 10 mil exemplares e o portal é um dos

três de maior audiência no nicho.

Site: http://www.plurale.com.br/

Revista digital: http://www.plurale.com.br/site/revista-digital.php



Objetivo
do 

Estudo

Avaliação do entendimento pelos jovens dos 

desafios da sustentabilidade, principais

conceitos associados ao tema, proposições e 

avaliações de percepção do engajamento das 

marcas à sustentabilidade e o respectivo

comportamento de apoio ou rejeição às marcas.
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Pesquisa Estruturada, 
desenvolvida por questionário 
disponibilizado na internet,

Questionário com 15 questões

quantitativas e qualitativas exploratórias, 

enviado por link aos alunos da ESPM- RJ 

e compartilhado por eles nos seus

círculos de amizade.

Etapa de campo:

De 02 de Maio a 09 de Maio de 2017.

Amostra:
150 respostas válidas - total: 293
respondentes. Crivo para validação do 
respondente (faixa etária).

Público urbano. 
Classe social predominante: AB.

Público:
Jovens de 20 a 35 anos
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Dados do Estudo



Publicação do artigo
elaborado pelos alunos

e divulgação dos 
resultados (sumário

executivo)

Análise dos 
resultados e 

debates em sala
de aula

Organização e 
aplicação do 
questionário

Seleção pelos alunos
dos principais temas

aprendidos na disciplina
de Comunicação e 

sustentabilidade

Etapas do Estudo 

2o. Semestre 2017

Realização de Focus 
Group

& 
Painéis de Diálogo



80% dos 150 
respondentes não

conhecem o conceito do 
Triple Bottom Line

79,3% associam a 
sustentabilidade aos hábitos

de consumo mais
consciente..

14,7% associam
a sustentabilidade

as fontes
alternativas de 

geração de 
energia.

49% afirmam já ter deixado de 
consumir uma marca a partir da 

percepção da referida marca tem
uma incoerência entre o seus
discurso e ação relacionada a 

sustentabildiade.

80% Afirmam que estamos
usando os recursos naturais

nacionais de forma 
irresponsável.

60%
Acham que não há
coerência entre o 

discurso e as 
ações das marcas
que consomem.

90% afirmam que deixariam
de consumir uma marca no caso
dela não possibilitar condições
de trabalho dignas aos seus

empregados.

48% 
consideram-se 
consumidores
conscientes.



� O presente estudo aponta desafios e oportunidades no avanço da conscientização sobre a
sustentabilidade perante os jovens.

� Por um lado o estudo traz um recado claro para as Universidade s, Escolas e
Associações : Aproximadamente 80% dos 150 respondentes demonstram não estarem
familiarizados com o conceito do Triple Bottom Line, demonstrando um desafio para estas instituições
de colocar mais luz na formação e discussão do tema por todo o país, como uma questão de cidadania
nacional. Um país que se pretende sustentável não pode contar com esse elevado percentual de
desconhecimento dos pilares centrais da sustentabilidade, pelos seus jovens.

� Como sugestão, à exemplo da ESPM, seria salutar para as instituições de Ensino de todo o país
garantirem em sua base curricular comum disciplinas relacionadas com a sustentabilidade, objetivos
do desenvolvimento sustentável e agenda 2030, evitando tangenciar temas relevantes a nossa
sociedade e a formação dos nossos futuros líderes.
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Sumário Executivo



� Por outro lado o estudo também traz um recado claro para as emp resas : 49% dos respondentes
afirmam já ter deixado de consumir uma marca a partir da percepção da referida marca tem uma
incoerência entre o seus discurso e ação relacionada a sustentabilidade.

� Além disso, 90% afirmam que deixariam de consumir uma marca no caso dela não possibilitar
condições de trabalho dignas aos seus empregados

� O estudo confrma uma tendência : 41,3% dos entrevistados acreditam que a economia
compartilhada é uma alternativa para o futuro, pois diminui a quantidade de desperdício e lixo, reduz o
uso de recursos naturais. Esse percentual de resposta aponta uma oportunidade clara de mercado
para as empresas.

� Outro recado claro para as empresas: Cerca de 2/3 dos entrevistados afirmam que no máximo,
de 1 a 3 fabricantes dos produtos que consomem viabilizam a reciclagem de seus resíduos.
Considermos esse número de fabricantes (1 a 3) ainda muito baixo dentro de um universo de marcas
que cada jovem consome nas suas atividades diárias.
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� Quando solicitados a indicar as empresas com boas práticas sustentáveis e empresas com pr áticas
inadequadas, uma interseção nos causa reflexão. Três marcas (Nestlé, Coca-Cola e Avon) receberam citações
tanto positivas quanto negativas.

� Depreendemos desta interseção dois pontos relevantes: O primeiro, que apesar dos esforços dessas
empresas em prol da sustentabilidade, elas ainda carregam uma mácula na sua reputação por conta do seu
passado. E o segundo, a clara sinergia de percepção da questão da saudabilidade dos produtos com a temática
da sustentabilidade.

� Mais um recado claro para as marcas : Aproximadamente 80% dos entrevistados acreditam que “consumir
produtos que não agridem o meio ambiente e a saúde humana” é a melhor definição de um consumo sustentável.
Isto reforça a importância das empresas durante a concepção dos seus produtos e serviços, levarem cada vez
mais em consideração os impactos causados pelos mesmos seja no seu ciclo de produção, pós consume ou
impactos gerados pelo seu uso.

� Finalizando, o estudo faz um claro diagnóstico : Tanto precisamos avançar como conscientização dos
nossos jovens quanto as empresas precisam exercer um papel de destaque nessa jornada. Quanto mais
empresas estiverem associando suas atividades a um propósito, a busca de valor compartilhado melhor será
para a sua competitividade e reputação.
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Sumário Executivo
(continuação)
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Sumário Executivo
(Questões Quantitativas)

#Q3: Você está familiarizado com o conceito do 

Triple Bottom Line? 79,3% de respostas 
negativas.

#Q6: Na sua opinião, há coerência entre o 

discurso de responsabilidade social e as ações das 

principais marcas que você conhece ou consome? 

60% de respostas negativas.

#Q7: Você se considera um consumidor

consciente? 52,6% de respostas negativas.

#Q4: Você já deixou de consumir alguma marca em

função de ela não adotar boas práticas em relação

ao meio ambiente? 48,7% de respostas positivas.

#Q5: Você deixaria de consumir alguma marca se 

soubesse que ela não possibilita condições dignas

de trabalho para seus colaboradores? 90,7% de 
respostas positivas.

#Q10: Você tem conhecimento da razão pela qual o 

ano de 2016 ter sido o mais quente da história?

80,7% de respostas positivas.
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Sumário Executivo
(Expressões mais citadas nas questões qualitativas)

Reciclar
Produtosque 

agridem o meio
ambiente



#Q1:

Na sua opinião, o que 
é sustentabilidade?

Aproximadamente quatro em cada cinco respondentes

associam o tema sustentabilidade ao desenvolvimento de hábitos de

consumo mais consciente; isso significa, de alguma forma, a percepção da

relação entre o universo individual dos jovens, suas práticas e escolhas com

os desafios globais da sustentabilidade.

Usar fontes de energia limpa e renovável aparece em segundo lugar, com

14,7% das respostas, demonstrando a conscientização sobre as discussões

de fontes alternativas de geração de energia.

Coordenação: Prof. Dario Menezes 15



#Q2:

Qual sua visão em
relação à maneira
como estamos
utilizando os
recursos naturais no 
Brasil?

Segundo a percepção dos respondentes, os recursos

Naturais do nosso país estão sendo utilizados de forma irresponsável e sem a

consciência de que eles são finitos e limitados. O debate sobre

sustentabilidade cresceu nos últimos anos, mas ainda não foi abordado o

suficiente pelas grandes mídias para que a população mude a consciência

sobre o tema e cobre por mudanças.

As principais palavras associadas à questão, em ordem de número de

respostas, foram:

� Desperdício

� Recursos mal utilizados

� Caminho errado

� Irresponsabilidade

� Não é prioridade do governo

� Necessidade de maior conscientização.Coordenação: Prof. Dario Menezes 16



#Q3:

Você está familiarizado
com o conceito do 
Triple Bottom Line ? 

Se positivo, favor 
defina.

Quase 80% dos entrevistados não conhecem o conceito criado por John

Elkington na década de 80, que preconiza a avaliação conjunta das dimensões

econômicas, sociais e ambientais.

Entretanto os outros 20% que alegaram conhecê-lo definiram o conceito de

forma correta, demonstrando o seu nível de conhecimento e engajamento no

tema.
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#Q4:

Você já deixou de 
consumir alguma marca
em função de ela não
adotar boas práticas
em relação ao meio
ambiente?

Coordenação: Prof. Dario Menezes

Aproximadamente 49% dos respondentes indicam

que já deixaram de consumir uma marca a partir da percepção de que a

referida marca tem uma incoerência entre o seu discurso e a sua ação , ou

seja, não adota boas práticas em relação ao meio ambiente.

Principais motivos citados:

� Uso de mão de obra escrava

� Extração de recursos naturais em áreas preservadas

� Testes em animais

� Produtos não recicláveis.
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Vestuário (03 citações)

Zara, Nike e Renner

Beleza (04 citações)

Unilever, Avon, Mac e 

Loreal

Alimentos (06 citações)

Nestlé, Coca-Cola, Hersheys

JBS, Nespresso e Nutela

Petróleo (01 citação)

BR Distribuidora

Continuação da Q4:

Você já deixou de 
consumir alguma marca
em função de não adotar
boas práticas em relação
ao meio ambiente?

Qual marca?

Coordenação: Prof. Dario Menezes

Listadas somente as marcas com mais de uma citação.
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#Q5:

Você deixaria de 
consumir alguma
marca se soubesse
que ela não
possibilita condições
dignas de trabalho
para seus
colaboradores?

90% dos respondentes afirmam que deixariam de

consumir os produtos de uma marca no caso de

ela não possibilitar condições de trabalho dignas

para seus colaboradores, demonstrando a

consciência dos jovens sobre esta questão.
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#Q6:

Na sua opinião, há
coerência entre o 
discurso de 
responsabilidade
social e as ações das 
principais marcas que 
você conhece ou
consome?

60% dos entrevistados acham que não há coerência

entre o discurso e as ações das principais marcas que

consomem, o que se constitui como um verdadeiro

gap entre as promessas de marca e suas efetivas

entregas.
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#Q7:

Você se 
considera um 
consumidor
consciente?

52,6% dos respondentes afirmam que não se

consideram integralmente conscientes no seu

comportamento de compra associado à

sustentabilidade.
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#Q8:

Como você definiria
a expressão
“consumo
sustentável”
em uma frase?

78% dos entrevistados acreditam que “consumir

produtos que não agridem o meio ambiente e a saúde

humana” é a melhor definição de um consumo

sustentável.

Aproximadamente 7% associam o consumo

sustentável às ações para redução de energia e água.

Coordenação: Prof. Dario Menezes 23



#Q9:

Por favor, relacione
os hábitos
sustentáveis que 
você tem procurado
seguir para reduzir
a sua pegada
ecológica (*)

Coordenação: Prof. Dario Menezes 24
(*) Questão com múltipla escolha

Listadas somente os hábitos sustentáveis

com mais de 20 citações



#Q10:

Você tem
conhecimento
da razão pela 
qual o ano de 
2016 foi o mais
quente da 
história?
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Causas Nr de Citações

Aquecimento Global 57

Efeito Estufa 43

Desmatamento 37

Aumento da emissão de gases na 

atmosfera 29

Ação do homem 22

Falta de consciência ecológica 20

Poluição 18

Desequilíbrio ecológico 18

Crescimento urbano 15

80,7% dos respondents afirmam ter conhecimento sobre as razões

para termos registrado em 2016, segundo a NASA 2016 o recorde de ano mais 

quente desde 1880. Porém fazem uma confusão entre os termos Aquecimento

Global e Efeito Estufa demonstrando carência no entendimento do tema

Principais Causas apontadas

(*) Questão com múltipla escolha



#Q11:

Algumas novas
empresas têm sido
criadas a partir do 
conceito da economia
compartilhada, ou seja, 
você usufrui sem ter a 
posse definitiva do bem . 

Você considera que isso
é uma alternativa para o 
futuro? Por quê?

41,3% dos entrevistados acreditam que a
Economia Compartilhada é uma alternativa
para o futuro, pois diminui a quantidade de
desperdício e lixo, reduz o uso de recursos
naturais.

11,3% acreditam que não é uma
alternativa, pois não acham que geraria
lucros para as empresas e portanto não
conseguem imaginar esse cenário
atualmente.
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#Q12:

Você procura
locais destinados
para tratamento
dos resíduos
gerados pelo seu
consumo?

56% dos entrevistados não procuram por locais para
tratamento adequado de resíduos, o que reforça
tanto a falta de consciência quanto a falta de oferta
de locais adequados para a reciclagem.
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#Q13:

Dos fabricantes dos 
produtos que você
consome, quantos
viabilizam a reciclagem
de resíduos
provenientes de seus
produtos?

Cerca de 68% dos entrevistados afirmam que no
máximo de 1 a 3 fabricantes dos produtos que
consomem viabilizam a reciclagem de seus resíduos.

Apenas 10% têm conhecimento de mais de 6 fabricantes
que praticam essa ação.
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#Q14:

De acordo com a 
sua percepção, 
indique as 
empresas com 
BOAS 
práticas
sustentáveis

Top 5 empresas com boas práticas
sustentáveis

Ranking das respostas:

1º Natura

2º Coca-Cola

3º Boticário

4º Itaú/Ipê/Bioderm/Lolla/Avon

5º Nestlé
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#Q15:

De acordo com a 
sua percepção, 
indique as 
empresas que 
NÃO tem boas 
práticas
sustentáveis

Top 5 empresas que NÃO possuem
boas práticas sustentáveis

Ranking das respostas:

1º Zara

2º L’Oreal

3º Nestlé

4º Vale/Samarco/Apple/Avon

5º Unilever/Coca-Cola/Nike
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Turma de 
Jornalismo

Participar da realização deste estudo, nos ajudou a entender

os desafios da sustentabilidade no nosso país e possibilitar

uma reflexão do engajamento da nossa geração no tema.

Reflexões sobre o Estudo 
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Sônia Araripe

Editora da Revista Plurale

Para nós, de Plurale, é um orgulho participar desta pesquisa desenvolvida em conjunto

com alunos e Professor da ESPM, com o objetivo de conhecer melhor o que pensam os

jovens sobre conceitos e práticas da sustentabilidade. Ajudamos a compartilhar a pesquisa

em nossa rede, aumentando a visibilidade e respondentes. Felizes por podermos divulgar

este resultado justamente agora que comemoramos dez anos de resultados relevantes.

Que seja o começo de sólida e importante parceria."

Reflexões sobre o Estudo 
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Dario Menezes

Professor e Coordenador do Estudo

O estudo contribui para o avanço da temática da 

sustentabilidade e para a compreensão dos jovens sobre o 

tema, demonstrando o quanto ainda precisamos construir como

consciência do tema no nosso país.

Reflexões sobre o Estudo 
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Para esclarecimento de dúvidas e contato sobre o estudo: 
dario.menezes@gmail.com


