
UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

 

 

INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO 

 

 

 

MESTRADO EM MARKETING 

 

 

 

 

 

O Perfil do Consumidor Verde e a sua Intenção de Uso de Energias 

Renováveis 

 

 

 

Adriana Filipa Viegas da Encarnação 

 

 

 

 

 ORIENTAÇÃO: Professora Doutora Helena Milagre Martins Gonçalves 

JURI:  

Presidente: Professor Doutor João José Quelhas Mesquita Mota 

Vogal: Mestre Maria Eduarda Mariano Agostinho Soares 

 

 



2 

 

 

Índice 

 
1. Introdução ............................................................................................................................................ 8 

2. Revisão da Literatura ......................................................................................................................... 10 

2.1. Evolução do Conceito de Marketing Verde .................................................................................... 10 

2.2. Conceito de Energias Renováveis ................................................................................................... 12 

2.3. Caracterização do Consumidor Verde ............................................................................................. 13 

2.3.1. Caracterização Socio-Demográfica ......................................................................................... 14 

2.3.2. Caracterização Psicográfica ..................................................................................................... 15 

2.4. O Comportamento do Consumidor Ecologicamente Consciente .................................................... 16 

2.4.1. O conhecimento em relação às energias renováveis ................................................................ 16 

2.4.2. A atitude do consumidor acerca do uso de energias renováveis .............................................. 16 

2.4.3. A disponibilidade de pagar mais por energias renováveis ....................................................... 17 

2.4.4. A intenção de uso de energias renováveis ............................................................................... 18 

3. Modelo Conceptual ............................................................................................................................ 19 

4. Metodologia ....................................................................................................................................... 20 

4.1. Recolha de Dados ............................................................................................................................ 20 

4.2. População e Amostra ...................................................................................................................... 20 

4.3. Questionário .................................................................................................................................... 20 

4.4. Escalas Utilizadas ........................................................................................................................... 20 

4.4.1. O comportamento do consumidor ecologicamente consciente – escala ECCB ....................... 20 

4.4.2. Perfil sócio-demográfico e psicográfico .................................................................................. 21 

4.4.3. Conhecimento .......................................................................................................................... 21 

4.4.4. Atitude perante o uso de ER – Escala AGP (Attitudes towards green purchase) .................... 21 

4.4.5. Disponibilidade em pagar mais por ER ................................................................................... 21 

4.4.6. Intenção de uso de ER – Escala GPI (Green Purchase Intention) ........................................... 21 

5. Análise de Dados ............................................................................................................................... 22 

5.1. Caracterização da Amostra ............................................................................................................. 22 

5.2. Análise das Qualidades Métricas das Escalas ................................................................................. 23 

5.2.1. Escala ECCB ........................................................................................................................... 23 

5.2.2. Escalas do perfil psicográfico ...................................................................................................... 24 

5.2.3. Escala Conhecimento ............................................................................................................... 25 

5.2.4. Escala AGP .............................................................................................................................. 25 

5.2.5. Escala Disponibilidade de pagar mais ..................................................................................... 26 

5.2.6. Escala GPI ............................................................................................................................... 26 

5.3. Análise Descritiva das Escalas ........................................................................................................ 27 



3 

 

5.4. Estudo das Hipóteses de Investigação ............................................................................................. 30 

5.5. Regressões Lineares ........................................................................................................................ 31 

6. Conclusões, Limitações e Sugestões de Pesquisa Futura................................................................... 35 

6.1. Conclusões ...................................................................................................................................... 35 

6.2. Limitações do Estudo ...................................................................................................................... 37 

6.3. Sugestões de Pesquisa Futura .......................................................................................................... 37 

7. Referências Bibliográficas ................................................................................................................. 37 

ANEXOS .................................................................................................................................................... 42 

Anexo 1 - Questionário .............................................................................................................................. 42 

 

Índice de Figuras 

Figura 1 – Modelo Conceptual ................................................................................................................... 19 

 

Índice de Gráficos 

Gráfico 1 – Distribuição dos inquiridos segundo o género ........................................................................ 22 

Gráfico 2 – Distribuição dos inquiridos segundo o escalão etário .............................................................. 22 

Gráfico 3 – Distribuição dos inquiridos segundo as habilitações literárias ................................................ 22 

Gráfico 4 – Distribuição dos inquiridos segundo a profissão ..................................................................... 22 

Gráfico 5 – Distribuição dos inquiridos segundo o rendimento mensal ..................................................... 23 

 

Índice de Tabelas 

Tabela 1 – Definições de Marketing Verde ................................................................................................ 11 

Tabela 2- Principais Tipos de Energias Renováveis ................................................................................... 13 

Tabela 3- Estudo da Validade Factorial da escala ECCB ........................................................................... 23 

Tabela 4 – Estudo da Fiabilidade, Normalidade e Estatísticas Descritivas da escala ECCB ..................... 24 

Tabela 5 – Estudo da Validade Factorial das escalas das variáveis psicográficas ...................................... 24 

Tabela 6 – Estudo da Fiabilidade, Normalidade e Estatisticas Descritivas  das escalas das variáveis 

psicográficas ............................................................................................................................................... 25 

Tabela 7 – Estudo da Validade Factorial da escala Conhecimento ............................................................ 25 

Tabela 8 – Estudo da Fiabilidade, Normalidade e Estatisticas Descritivas da escala Conhecimento ......... 25 

Tabela 9 – Estudo da Validade Factorial da escala AGP............................................................................ 25 

Tabela 10 – Estudo da Fiabilidade, Normalidade e Estatisticas Descritivas da escala AGP ...................... 26 

Tabela 11 – Estudo da Validade Factorial da escala Disponibilidade de Pagar Mais ................................ 26 

Tabela 12 – Estudo da Fiabilidade, Normalidade e Estatisticas Descritivas da escala Disponibilidade de 

Pagar Mais .................................................................................................................................................. 26 

Tabela 13 – Estudo da Validade Factorial da escala GPI ........................................................................... 26 

Tabela 14 – Estudo da Fiabilidade, Normalidade e Estatisticas Descritivas da escala GPI ....................... 26 



4 

 

Tabela 15 – Análise Descritiva da escala ECCB ........................................................................................ 27 

Tabela 16 – Análise Descritiva ECCB Global ........................................................................................... 27 

Tabela 17 – Análise Descritiva escala Eficácia Percebida ......................................................................... 28 

Tabela 18 – Análise Descritiva escala Preocupação Ambiental ................................................................. 28 

Tabela 19 – Análise Descritiva escala Altruísmo ....................................................................................... 28 

Tabela 20 – Análise Descritiva escala Liberalismo .................................................................................... 29 

Tabela 21 – Análise Descritiva escalas Conhecimento, Atitude, Disponibilidade pagar mais e Intenção . 29 

Tabela 22 – Correlação de Pearson ............................................................................................................ 30 

Tabela 23 – Dados Regressão Linear H1 ................................................................................................... 31 

Tabela 24 – Dados Regressão Linear H2 ................................................................................................... 31 

Tabela 25 – Dados Regressão Linear H3 ................................................................................................... 32 

Tabela 26 – Dados Regressão Linear H4 ................................................................................................... 32 

Tabela 27 – Dados Regressão Linear H5 ................................................................................................... 33 

Tabela 28 – Dados Regressão Linear H6 ................................................................................................... 33 

Tabela 29 – Dados Regressão Linear H7 ................................................................................................... 33 

Tabela 30 – Dados Regressão Linear H8 ................................................................................................... 34 

Tabela 31 – Dados Regressão Linear H9 ................................................................................................... 34 

Tabela 32 – Resumo das Hipóteses ............................................................................................................ 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Agradecimentos 

 

Após uma longa caminhada, chega ao fim esta etapa importante da minha vida. Como tal, gostaria de 

deixar os meus agradecimentos a todos os que me apoiaram nesta fase. 

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Professora Doutora Helena Gonçalves, por ser minha 

orientadora, pela disponibilidade e atenção demonstradas ao longo deste ano, e por me ter transmitido 

confiança e motivação.  

Em segundo lugar quero agradecer ao Professor Rui Brites pelo apoio prestado e pelo esclarecimento das 

dúvidas que foram surgindo ao longo da realização da presente dissertação.  

Quero agradecer aos meus pais, pois sem eles não teria a oportunidade de realizar este Mestrado e 

consequentemente, aprofundar os meus conhecimentos numa área da qual tanto gosto.  

Em quinto lugar, quero agradecer ao Gonçalo Mendes pelo apoio dado ao longo deste projecto. 

Em sexto lugar, quero agradecer aos meus familiares e amigas de infância (Difas) por estarem sempre 

presentes. 

Em último lugar, gostaria de agradecer aos meus colegas, pelo apoio prestado durante estes dois anos que 

me enriqueceram tanto a nível académico, como a nível pessoal.   

 

 

 

A todos vós...Dedico esta Dissertação de Mestrado.  

 

Muito Obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

Resumo 

Actualmente temas como o Ambientalismo e a Protecção do nosso Planeta têm vindo a assumir uma 

importância crescente, verificando-se também uma grande aposta na produção e consumo de Energias 

Renováveis em detrimento dos combustíveis fósseis. Esta investigação incide sobre o Marketing Verde, 

que surgiu com o objectivo de descrever as estratégias desenvolvidas pelos marketers para atingir o 

consumidor verde.  

O objectivo desta dissertação é identificar o perfil do consumidor verde e determinar o seu 

comportamento ecologicamente consciente, e analisar a relação entre o comportamento ecologicamente 

consciente e as variáveis conhecimento, atitude perante o uso, disponibilidade de pagar mais e intenção de 

uso de Energias Renováveis. 

A nível académico, este estudo irá contribuir para melhor caracterizar o consumidor verde, e compreender 

melhor qual a percepção dos consumidores ecologicamente conscientes portugueses acerca do possível 

uso de energias renováveis. A nível empresarial, irá permitir desenvolver novas estratégias de marketing 

mais criativas de modo a atingir este novo segmento e mostrar que ao utilizar energias renováveis estarão 

a poupar o ambiente, deixando para segundo plano as questões monetárias. 

Os resultados demonstram que os inquiridos apresentam em média um comportamento ecologicamente 

consciente médio elevado, explicado pelas variáveis sócio-demográficas (idade e género) e as variáveis 

psicográficas (eficácia percebida e altruísmo). Verificou-se também que os inquiridos revelam em média 

um elevado conhecimento acerca das energias renováveis, uma atitude positiva, e uma elevada intenção 

acerca do seu uso, relacionando-se positivamente com o comportamento ecologicamente consciente. 

Porém, não apresentam uma grande disponibilidade para pagar mais para usufruir de energias renováveis, 

já que esta variável não apresenta nenhum impacto no comportamento ecologicamente consciente. 

Palavras-chave: Marketing Verde, Consumidor Verde, Comportamento do Consumidor, Energias 

Renováveis 
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Abstract 

Currently topics such as environmentalism and the protection of our planet have been assuming a growing 

importance and there is also a big bet on the production and consumption of renewable energies over 

fossil fuels. This research focuses on the Green Marketing, who came up with the aim of describing the 

strategies developed by marketers to reach the green consumer. 

The aim of this study is to identify the profile of green consumer behavior, determine its ecologically 

conscious behavior, and analyze the relation between eco-conscious behavior and the variables 

knowledge, attitude towards the use, willingness to pay more and intention to use renewable energies. 

At the academic level, this study will contribute to better characterize the green consumer, and better 

understand the perception of the Portuguese ecologically conscious consumers about the possible use of 

renewable energies. At corporate level will allow developing new more creative marketing strategies to 

reach this segment and show to consumers that by using renewable energies they will be saving the 

environment, leaving behind monetary issues. 

The results show that respondents have on average a medium high ecologically conscious behavior, 

explained by socio-demographic variables (age and gender) and psychographic variables (perceived 

effectiveness and altruism). On average, the respondents show high knowledge about renewable energies, 

a positive attitude, and high intention about their use that are positively related with the ecologically 

conscious behavior. However, they don‟t show willingness to pay more for renewable energies, since this 

variable shows no impact on the ecologically conscious behavior. 

Keywords: Green Marketing, Green Consumer, Consumer‟s Behavior, Renewable Energies. 
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1. Introdução 

A década de 90 foi apelidada de a “Década da Terra” onde o ambientalismo surgiu como um tema 

bastante importante a ser enfrentado pelos marketers (Mc Daniel e Rylander, 1993). Actualmente 

deparamo-nos com o facto de que o nosso planeta possui recursos limitados, porém, as necessidades 

humanas permanecem ilimitadas. 

É devido a esta razão que se pretende sublinhar a importância do Marketing Verde, que corresponde à 

forma como as actividades do marketing utilizam esses mesmos recursos limitados para a satisfação dos 

consumidores individuais e das indústrias (Polonksy, 1994). Tem sido dada uma importância crescente, a 

nível mundial a temas como a sustentabilidade e a protecção do nosso planeta. Um exemplo desta 

preocupação foi a realização da Conferência de Copenhaga em 2009, que veio substituir o antigo 

Protocolo de Quioto, em que todos os países participantes chegaram a um compromisso acerca da 

diminuição das emissões de gases de efeito de estufa.  

Entretanto tem existido por parte dos países, uma grande aposta nas energias renováveis (ER) em 

detrimento da utilização dos combustíveis fósseis. Esta utilização, no inicio, era vista como sendo uma 

consequência natural da evolução humana, mas, contribuiu a longo prazo, para a poluição do nosso 

planeta (Becerra et. al., 2011). 

O consumo de energia representa uma grande preocupação para os consumidores, mas também oferece 

aos marketers uma oportunidade única, já que muitos consumidores apoiam as empresas que têm em 

conta as questões ambientais no seu processo de produção e nas campanhas de marketing desenvolvidas 

(Carlson et. al., 1993). Assim, muitas empresas pretendem desenvolver produtos que sejam ao mesmo 

tempo lucrativos e amigos do ambiente (Arnst et. al., 1997). Por exemplo, a utilização de ER é vista como 

uma potencial alternativa para minimizar os problemas ambientais. Assim, nos EUA algumas empresas 

energéticas publicitaram junto dos consumidores o uso de ER a um preço mais elevado, não obtendo 

muito sucesso (Gleason et. al., 1996). Isto pode dever-se ao facto de o conceito de ER ser bastante novo e 

intangível, levando os consumidores a não quererem pagar um preço superior por um serviço semelhante 

a que já têm acesso (Ottman, 1997). 

A consciência ambiental dos consumidores não é apenas uma moda, já que segundo o inquérito de Gallup 

realizado em 1991, cerca de 90% dos americanos consideram-se ambientalistas. Como consequência, os 

consumidores tornaram-se mais preocupados com as suas rotinas diárias e com os produtos que adquirem, 

avaliando como estes podem influenciar o meio ambiente (Adams, 1990 citado por Mc Daniel e 

Rylander, 1993).. 

Para reforçar esta ideia, a maioria dos consumidores afirma que na hora de adquirir um produto, as 

questões ambientais são importantes mesmo que tenham de pagar um preço mais elevado (Freeman, 

1989). Assim, pode-se concluir que existe falta de consenso por parte dos consumidores em relação ao 

uso de produtos verdes e ER. 

Tendo em conta a análise da literatura, identifica-se falta de informação em relação ao consumidor verde 

português no que diz respeito ao conhecimento, atitude, disponibilidade pagar mais e intenção de uso de 
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ER. Por isso, o objectivo principal desta dissertação é identificar o perfil do consumidor verde, determinar 

o seu comportamento ecologicamente consciente e analisar a relação entre o comportamento 

ecologicamente consciente e as variáveis conhecimento, atitude, disponibilidade de pagar mais e intenção 

de uso de ER. Este estudo pretende contribuir para melhor tipificar o consumidor verde, e obter uma 

melhor compreensão da percepção que os consumidores ecologicamente conscientes portugueses têm 

acerca do possível uso de ER. Este estudo é particularmente relevante neste domínio, já que não existem 

muitos estudos em Portugal acerca desta temática. A nível académico, esta investigação contribui para o 

aprofundamento da temática do marketing verde, no âmbito da definição do perfil e comportamento do 

consumidor verde e das ER. 

Ao nível empresarial, como já foi referido anteriormente, as empresas vêem a aposta nas questões 

ambientais como uma fonte de vantagem competitiva, já que o consumidor está cada vez mais informado 

e exigente no que diz respeito à sua qualidade de vida (Christmann, 2000; Hart, 1995), gerando uma 

situação de ganho para a sociedade e para o mundo empresarial (Porter, 1991). 

Esta nova orientação do marketing considera a satisfação dos consumidores e das empresas no que diz 

respeito aos seus objectivos, mas também os impactos sociais e ambientais das suas acções (Menon e 

Menon, 1997). Neste sentido, o presente estudo vai facultar informação para o desenvolvimento de 

estratégias de marketing para atingir este novo segmento de mercado, satisfazendo as suas necessidades 

específicas. 

A presente investigação divide-se em seis capítulos. A primeira parte (introdução) diz respeito ao 

enquadramento do tema, à definição do objectivo do estudo e da sua relevância académica e empresarial. 

Em segundo lugar, surge a revisão da literatura onde é feita a análise à evolução do conceito de marketing 

verde e da sua contribuição para o surgimento do consumidor ecologicamente consciente. Em seguida 

apresenta-se o conceito de energias renováveis e os seus principais tipos. Vem depois a identificação e 

análise do perfil do consumidor ecologicamente consciente tendo em conta as variáveis sócio-

demográficas e psicográficas. Este ponto termina abordando o comportamento do consumidor 

ecologicamente consciente em relação ao conhecimento, atitude, disponibilidade para pagar mais e 

intenção de uso de energias renováveis. Em terceiro lugar, é apresentado o modelo conceptual e as 

hipóteses de pesquisa. 

Em quarto lugar, é apresentada a metodologia onde é referida a forma da recolha de dados, a população e 

dimensão da amostra. É ainda referida a estrutura do questionário aplicado, assim como as escalas que 

foram utilizadas para o desenvolver. Em quinto lugar, foi realizada a análise de dados onde é feita a 

caracterização da amostra, assim como a análise das qualidades métricas das escalas em termos de 

validade factorial, fiabilidade e sensibilidade. No mesmo capítulo é ainda feita uma descrição das escalas 

e o estudo das hipóteses de investigação. Em último lugar são apresentadas as conclusões bem como as 

limitações do estudo e as sugestões de investigação futuras.  
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2. Revisão da Literatura 

A linha de argumentação que subjaz a esta revisão de literatura vai ao encontro do seguinte: (1) como 

forma de enquadramento refere-se a evolução do marketing verde e a emergência das energias 

renováveis; (2) é feita uma descrição do consumidor verde; (3) por último, é abordado o tema do 

comportamento ecologicamente consciente e a sua relação com o conhecimento, atitude perante o uso, 

disponibilidade de pagar mais e intenção de uso do consumidor relativamente às energias renováveis. 

2.1. Evolução do Conceito de Marketing Verde 

Desde cedo, no inicio dos anos 70, houve uma necessidade de relacionar os conceitos de marketing e 

ambiente por parte de vários investigadores como Kassarjian (1971), Fisk (1973), Kinnear e Taylor 

(1973). 

Foi na década de 70, apelidada de “fase da passividade”, que surgiu o marketing verde em que havia uma 

ausência muito grande por parte do marketing para com a consciência ambiental, pois dava-se uma maior 

prioridade ao gosto do consumidor em detrimento da preservação do ambiente e do bem-estar da 

sociedade (Caetano et. al., 2008; Bell e Emery, 1971). No ano de 1975 surgiu o primeiro workshop acerca 

do “Marketing Ecológico” (Polonsky, 1994). Este acontecimento desencadeou a edição de vários livros 

acerca do Marketing Verde (Henion e Kinnear, 1976; Charter, 1992; Coddington, 1993; Ottman, 1993). 

A década de 80 foi apelidada de “fase da euforia verde”, em que o conceito de marketing verde emergiu e 

os consumidores começaram a despertar para a consciência ambiental (Caetano et. al., 2008). A década de 

90 foi bastante importante, já que as preocupações ambientais e sociais ganharam um papel importante na 

decisão de compra dos consumidores (Prothero, 1996). Para reforçar esta ideia, esta década foi 

considerada por Mc Daniel e Rylander (1993) como o período em que o ambiente foi declarado como 

sendo um dos temas mais críticos a serem enfrentados pelos marketers. 

De facto, no estudo de Dembkowski e Hammer-Lloyd (1994), apurou-se que 82% dos cidadãos 

britânicos, encaram o ambiente como uma questão importante e urgente. Devido a esta situação, as 

empresas tentaram permanecer competitivas incorporando as preocupações ambientais no domínio da 

gestão e da decisão (Straughan e Roberts, 1999; Camino, 2007). 

Começou a ser dada uma grande importância ao conceito de desenvolvimento sustentável, visto que é um 

conceito bastante abordado nos dias de hoje, pois tem conta as necessidades do presente sem 

comprometer as necessidades das gerações futuras (Prothero, 1996). 

Como referido anteriormente, a década de 90 foi bastante importante no que diz respeito à temática 

ambiental já que se assistiu à assinatura do Protocolo de Quioto no ano de 1997, em que os países 

industrializados assumiram o compromisso de reduzirem as suas emissões de gases de estufa responsáveis 

pelo aquecimento do planeta. No final do ano de 2009, foi realizada a 15ª Cimeira do Clima em 

Copenhaga, com o objectivo de substituir o Protocolo de Quioto, em que as partes constituintes tentaram 

chegar novamente a um compromisso sobre as reduções das emissões de gases de estufa e ao mesmo 

tempo tentar encontrar soluções para combater o problema das alterações climáticas. Porém, os países só 
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chegaram a um acordo após a conferência, tendo-se definido que os países industrializados têm de 

desenvolver fontes de energias renováveis para assegurar a sustentabilidade ambiental (Lee e Shih, 2011). 

Relativamente ao conceito de marketing verde propriamente dito, foram apresentadas algumas definições 

deste conceito presentes na tabela 1. 

 

O conceito de marketing verde foi igualmente apelidado de “Marketing Ambiental” (Henion e Kinnear, 

1976), “Marketing Sustentável” (Fuller, 1999) e “Marketing mais Verde” (Charter e Polonsky, 1999). 

Kotler (2000), utiliza o conceito de “Marketing Social” para abranger as responsabilidades sociais e 

ecológicas. 

O marketing verde à semelhança do marketing, tem também associado a si os 4 P‟s numa vertente 

ambiental; (1) deparamo-nos com o produto ecológico que deve ser amigo do ambiente; (2) o preço que é 

um dos principais obstáculos, visto que os produtos ecológicos têm um preço elevado; (3) a distribuição 

dos produtos que tem de ser feita de forma a causar o menor impacto possível no ambiente; (4)e em 

último, a comunicação que se revela bastante importante pois pretende-se cativar os clientes mostrando a 

preocupação ambiental da empresa (Caetano et. al., 2008). 

Tradicionalmente, os assuntos ambientais têm sido vistos como uma ameaça ao lucro das empresas, pois a 

gestão ambiental requer grandes investimentos em tecnologias de prevenção (Walley e Whitehead, 1994). 

Porém recentemente, as empresas começaram a considerar o ambiente natural como uma fonte de 

vantagem competitiva (Porter e Van der Linde, 1995). 

Assim, conceitos como a “filosofia do marketing verde”, “marketing ambiental”, ou “orientação 

ambiental” surgiram como uma ponte entre as actividades de protecção ambiental e a satisfação dos 

diferentes stakeholders, permitindo às empresas obterem lucro e ao mesmo tempo lutarem pela 

preservação do ambiente (Karna et. al., 2003). 

Ao longo dos anos, a maioria dos consumidores apercebeu-se de que o seu comportamento de compra 

tinha um impacto directo nos problemas ecológicos. Tudo isto levou a que esses mesmos consumidores 

tomassem consciência da existência do mercado dos produtos verdes, permitindo assim o crescimento 

desse mesmo mercado de uma forma exponencial (Schlegelmilch e Diamantopoulos, 1996). 
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Murphy et. al. (2010) analisaram no seu estudo dados provenientes do inquérito Global Deck (2009) e, 

concluíram que nos Estados Unidos, apesar da crise económica, os consumidores estão dispostos a 

comprar produtos de empresas que sejam ecologicamente responsáveis. No entanto, dados do mesmo 

estudo indicam que estes mesmos consumidores encontraram nos preços elevados e na falta de 

informação, obstáculos à compra desses mesmos produtos. 

Iyer e Banerjee (1993) afirmam que “o verde está na moda, não é possível negá-lo”, no entanto, Peattie e 

Crane (2005), afirmam no seu estudo que apesar de todo o optimismo em torno do marketing verde, 

existem dados acerca do consumo de produtos verdes que não correspondem ao grande optimismo em 

torno do marketing verde. Um desses dados, corresponde ao relatório de Mintel (1995) que concluiu que 

houve apenas um pequeno aumento no número de consumidores verdes desde 1990. Foi identificada 

neste mesmo estudo, uma grande diferença entre preocupação ambiental e a compra real de produtos 

verdes, que foi também verificada noutros estudos (Wong et al, 1996; Peattie, 1999; Crane, 2000).  

O mesmo se pôde verificar no estudo de Paço e Raposo (2008), em relação ao consumidor português, 

visto que apesar de mostrar preocupação relativamente a políticas para protecção do ambiente, não aplica 

essa preocupação no seu dia-a-dia, poupando apenas em termos de electricidade e água. Isto permitiu aos 

autores concluírem que a preocupação com o ambiente pode estar mais centrada nos factores económicos, 

em detrimento da preocupação ambiental. 

Por contrário, Afonso (2010) concluiu no seu estudo que não existe um desfasamento muito notório entre 

a intenção de compra e a compra efectiva de produtos verdes por parte do consumidor verde português, o 

que permite concluir que estamos a entrar numa nova era em que os consumidores se começam a 

aperceber de que é bastante importante fazer escolhas verdes, permitindo ajudar o meio ambiente e 

assegurar o bem-estar e a sobrevivência das gerações futuras, demonstrando um grande nível de 

preocupação ambiental. 

2.2. Conceito de Energias Renováveis 

O sector das ER tem sido encarado com uma grande expectativa devido ao seu potencial de crescimento, 

sendo até mesmo considerado um sector anti-crise devido às actuais tendências globais. Como resposta à 

actual crise que vivemos, vários países direccionaram a sua economia para este sector (Guardiola et. al., 

2009). 

As potenciais ameaças com que nos deparamos actualmente como a escassez de energia, aquecimento 

global e as mudanças climáticas explicam o porquê do tema das ER ser bastante discutido. Em 

comparação com a utilização dos combustíveis fosseis, existem mais vantagens na utilização das ER 

como sejam: baixas emissões de carbono, sustentabilidade e maior segurança de abastecimento, 

infelizmente na sua maioria estão associadas a um preço elevado, o que poderá ser um entrave à sua 

utilização (Traber e Kemfert, 2009). 
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O conceito de ER é definido como toda a electricidade produzida por uma fonte que não a convencional 

não utilizando mais de 25% de combustíveis fósseis (Kozloff, 1994). Na tabela 2 descrevem-se alguns 

dos maiores tipos de ER. 

Tendo em conta o Relatório de Informação da Administração de Energia (2007), é previsto que a 

produção de electricidade a nível mundial duplique entre os anos de 2004 a 2030. Ao nível Europeu, a 

produção de electricidade irá crescer a um ritmo lento em comparação com as projecções mundiais, como 

resultado do crescimento desacelerado da população e dos mercados de electricidade estabilizados na 

Europa. Espera-se igualmente a nível europeu que os combustíveis fósseis e energia nuclear percam 

terreno para as ER e para o gás natural (Energy Information Administration, 2007, citado por Ferreira, 

2007). 

Existe um esforço por parte de Portugal na produção e utilização de ER que por um lado, irão contribuir 

para a protecção do planeta, mas por outro lado representariam também uma tentativa de fazer crescer a 

economia portuguesa que está em crise, potenciando investimentos de alto nível. De facto, segundo a 

Rede Eléctrica Nacional (REN, 2005) espera-se que o consumo de electricidade em Portugal cresça a uma 

taxa anual de 4,4% nos próximos dez anos, representando um valor superior ao da média da União 

Europeia (Energy Information Administration, 2007, citado por Ferreira, 2007). 

2.3. Caracterização do Consumidor Verde 

O consumidor socialmente consciente surgiu no Ocidente no final dos anos 60 e inicio dos anos 70 

(Grunert e Juhl, 1995). Ao longo dos anos, a maioria dos consumidores apercebeu-se de que o seu 

comportamento de compra tinha um impacto directo no ambiente, levando-os a escolher os produtos 
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tendo em conta esse mesmo facto (Laroche et. al., 2001). Outros estudos sugerem que os consumidores 

verdes estão dispostos a pagar mais por produtos amigos do ambiente (Coddington, 1993).  

Segundo Strong (1996), os consumidores verdes são definidos “como aqueles que evitam produtos que 

(1) podem prejudicar a saúde do próprio consumidor ou de outros; (2) que prejudicam o ambiente durante 

a sua produção; (3) que consomem um grande montante de energia; (4) que causam desperdícios 

desnecessários; e (5) que usam materiais prejudiciais”. O consumidor verde pode também ser definido 

como aquele que procura adquirir produtos que prejudiquem o menos possível o ambiente (Ottman, 

1993).  

Estas definições são importantes, já que as empresas pretendem saber o perfil do consumidor 

ecologicamente consciente de modo a concentrarem-se neste novo segmento. No presente estudo, 

pretende-se elaborar o perfil do consumidor verde tendo em conta as variáveis sócio-demográficas e as 

variáveis psicográficas, que irão ser apresentadas em seguida. 

2.3.1. Caracterização Socio-Demográfica 

Desde cedo foram feitas tentativas para descobrir qual o perfil do consumidor socialmente e 

ecologicamente responsável, porém, os resultados encontrados foram inconsistentes, devendo-se ao 

“excesso do uso de escalas de outras áreas; operacionalizações diferentes da variável dependente 

“consumo socialmente responsável”; uso de amostras por conveniência; fraca construção e teste de 

escalas e por último, falta de replicação” (Roberts, 1996). 

Apesar da inconsistência dos resultados, o perfil do consumidor socialmente consciente foi definido da 

seguinte forma: um elevado salário, um elevado nível de educação e um status elevado na sociedade 

(Kinnear et. al., 1974). Os autores Anderson e Cunningham (1972) traçaram um perfil idêntico 

acrescentando os critérios género (sexo feminino) e idade (40 anos) ao perfil do consumidor socialmente 

consciente. Em suma, o consumidor socialmente consciente é um indivíduo integrado numa classe 

socioeconómica distinta e com um status profissional elevado, revelando interesse na tranquilidade da 

sociedade e do ambiente, mas também na sua satisfação pessoal (Anderson e Cunningham, 1972).  

Straughan e Roberts (1999) assumiram que as mulheres tendem a apresentar uma grande preocupação 

com o ambiente, tendo em conta os comportamentos desenvolvidos por cada género. Esta tendência foi 

também confirmada por Ottman (1993), já que a mulher revela uma maior preocupação na protecção do 

planeta, possuindo um grande potencial para influenciar o comportamento de compra da sociedade, além 

de representar uma grande fatia dos compradores primários. Um estudo realizado em 1990 pela agência 

de publicidade Warwick, Baker e Fiore concluiu que as mulheres têm uma maior consciência ambiental 

em comparação com os homens, pois sentem-se mais vulneráveis no mundo que as rodeia, enquanto os 

homens não dão tanta importância ao assunto e demonstram mais segurança (Ottman, 1993). 

No seu estudo, Chan (1999) concluiu que os consumidores ecologicamente conscientes (CEC) têm 

tendência para um nível de educação elevado, visto possuírem uma grande capacidade para processar a 

informação ambiental que é fornecida pelos produtos, permitindo-lhes seleccionar quais as alternativas 

menos prejudiciais ao ambiente. 
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Nesta investigação será estudada a importância das variáveis socio-demográficas (idade, género, 

habilitações literárias e rendimentos) no estudo do comportamento do consumidor ecologicamente 

consciente (ECCB) à semelhança de Afonso (2010), formulando-se a seguinte hipótese, 

Hipótese 1 – As variáveis socio-demográficas (idade, género, habilitações literárias e rendimento) 

influenciam o ECCB. 

2.3.2. Caracterização Psicográfica 

Apesar de se ter caracterizado o perfil do CEC através de variáveis sociais, demográficas e económicas, é 

também importante referir a importância das variáveis psicográficas para a construção do perfil do 

consumidor, já que Kassarjian (1971), no seu estudo concluiu que as variáveis demográficas isoladas não 

são suficientes para a identificação do CEC. 

Foi provado que, as variáveis psicográficas são mais importantes que as variáveis sócio-demográficas 

para explicar o comportamento do consumidor ecologicamente consciente (ECCB) (Banerjee e McKeage, 

1994; Chan, 1999; Straughan e Roberts, 1999; Afonso, 2010). Assim, Roberts, (1996), utilizou no seu 

estudo três variáveis psicográficas com maior poder explicativo para o ECCB: (1) Eficácia Percebida, ou 

seja, se os indivíduos têm a percepção de que as suas acções podem fazer a diferença; (2) Liberalismo, 

que neste caso é definido como ideologias políticas de esquerda, à semelhança do estudo de Afonso 

(2010); e (3) Preocupação Ambiental, isto é, qual o nível de apreensão do individuo em relação aos 

problemas ambientais. 

Porém, Straughan e Roberts (1999) acrescentaram uma quarta variável (altruísmo) às três mencionadas 

acima (eficácia percebida, liberalismo e preocupação ambiental). Como tal decidiu-se estudar esta nova 

variável no que diz respeito ao ECCB referida como o Altruísmo, ou seja, a preocupação com o bem-estar 

dos outros. 

Em relação às variáveis psicográficas, alguns autores verificaram no seu estudo que elas explicam o 

ECCB (Roberts, 1996; Straughan e Roberts, 1999; Afonso, 2010). Nos estudos desenvolvidos, existe uma 

confirmação de que a eficácia percebida e a preocupação ambiental têm um poder explicativo superior em 

comparação ao liberalismo (Roberts, 1996; Straughan e Roberts, 1999; Afonso, 2010). 

A importância da preocupação ambiental é partilhada por outros autores, já que na formulação da escala 

acerca da preocupação ambiental, Kinnear e Taylor (1973) provaram que o nível de preocupação está 

directamente relacionado com o comportamento do consumidor. Apesar da importância desta variável, a 

eficácia percebida foi definida como sendo uma das variáveis que melhor determinam o ECCB 

(Straughan e Roberts, 1999; Afonso, 2010) já que os indivíduos que estão preocupados com o ambiente 

apenas mostrarão essa preocupação se sentirem que estão a contribuir para a resolução dos problemas 

ambientais (Moisander, 2007). 

Concluiu-se igualmente que o altruísmo tem também um poder explicativo forte sobre o ECCB 

(Straughan e Roberts, 1999; Afonso, 2010), já que quanto mais a pessoa tiver em atenção a protecção do 

ambiente e dos outros, ou seja, quanto mais altruísta o consumidor for, mais protegerá o ambiente 

(Triandis, 1993; Mc Carty e Shrum, 1994). 
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Assim, tendo em conta estas evidências, achou-se pertinente confirmar se estas variáveis caracterizam o 

ECCB, formulando a seguinte hipótese: 

Hipótese 2 – As variáveis psicográficas (altruísmo, eficácia percebida, liberalismo e preocupação 

ambiental) influenciam o ECCB. 

2.4. O Comportamento do Consumidor Ecologicamente Consciente 

O mercado é o local onde se realizam trocas comerciais que obedecem às leis da oferta e da procura. 

Porém, estas leis nem sempre se verificaram já que os consumidores não possuíam qualquer poder no 

mercado sujeitando-se a essas mesmas leis. Com o desenvolvimento das preocupações ambientais, os 

consumidores tornaram-se atentos às questões ambientais influenciando o seu comportamento na hora de 

adquirir produtos. Assim, o CEC respeita certos atributos ambientais ao escolher produtos que não 

agridem a natureza (Caetano et. al., 2008). 

2.4.1. O conhecimento em relação às energias renováveis 

Tendo em conta a literatura comportamental, existe uma relação positiva entre o conhecimento e o 

comportamento (Hoch e Deighton, 1989; Park et. al., 1994 citados por Chan, 2001). Isto leva-nos ao 

conceito de conhecimento ambiental que refere o nível de conhecimento que um indivíduo tem acerca de 

assuntos ambientais (Chan, 1999). É de referir que vários autores concluíram nos seus estudos, que existe 

uma relação positiva entre o conhecimento ecológico e o comportamento ecologicamente responsável 

(Dispoto, 1977; Chan, 1999). 

À semelhança dos estudos referidos anteriormente, Chan e Yam (1995) concluíram que o comportamento 

ecológico do indivíduo está positivamente relacionado com o seu conhecimento, emoção e intenção a 

nível ambiental. Este estudo veio confirmar as conclusões dos autores Maloney e Ward (1973) que 

anteriormente tinham determinado a importância dessas três variáveis. 

Straughan e Roberts (1999) encontraram fortes evidências no seu estudo que o nível de conhecimento 

ambiental do consumidor vai influenciar o seu comportamento, porém não existe nenhum estudo que 

relacione o conhecimento acerca das características das ER com o ECCB, o que revela a importância do 

presente estudo. 

Assim, com o intuito de perceber se o conhecimento acerca das ER influencia o ECCB formulou-se a 

seguinte hipótese: 

Hipótese 3 – O conhecimento acerca das ER influencia positivamente o ECCB. 

2.4.2. A atitude do consumidor acerca do uso de energias renováveis 

Nos últimos anos foram feitas contribuições na investigação, conceptualização e formação das atitudes, 

assim como na relação entre a atitude e o comportamento (Ajzen e Fishbein, 1980, Ajzen e Fishbein, 

1977). Esta relação entre a atitude e o comportamento foi também comprovada na literatura da psicologia 

(Kotchen e Reiling, 2000). Assim, pode-se definir a atitude como um sentimento favorável ou não em 

relação a um ambiente físico ou a um determinado problema (Ajzen e Fishbein, 1980). 
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No seu estudo Kassarjain (1971) concluiu que a atitude em relação à poluição do ar, era a variável mais 

importante para determinar o comportamento do consumidor. Ao mesmo tempo, Balderjahn (1988) 

desenvolveu um modelo causal para prever o comportamento ecologicamente consciente que era medido 

por três indicadores: (1) comprar menos produtos embalados; (2) usar reutilizáveis e; (3) usar menos 

detergentes, concluindo que uma atitude positiva em relação a um estilo de vida consciente a nível 

ambiental levaria a um comportamento ecologicamente consciente. 

Pretende-se também analisar no presente estudo, a relação entre o conhecimento e a atitude. Esta relação 

foi comprovada por Synodinos (1999), já que quanto maior o conhecimento acerca de assuntos 

ambientais, mais positivas serão as atitudes do consumidor acerca do ambiente. 

Assim, pretende-se averiguar na presente dissertação se existe ou não uma relação entre a atitude do 

consumidor acerca do uso de ER e o ECCB. Ao mesmo tempo pretende-se averiguar se existe uma 

relação entre o conhecimento acerca das ER e a atitude acerca do uso de ER, formulando assim as 

seguintes hipóteses: 

Hipótese 4 – A atitude acerca do uso de ER influencia positivamente o ECCB. 

Hipótese 5 – O conhecimento acerca das ER influencia positivamente a atitude do consumidor acerca do 

uso de ER. 

2.4.3. A disponibilidade de pagar mais por energias renováveis 

Foi comprovada a relação entre a atitude do consumidor e a sua disponibilidade para pagar um preço 

superior para obter produtos verdes, concluindo-se tratar de uma relação positiva, ou seja, o consumidor é 

sensível à protecção do ambiente, assim como aos seus problemas, levando-o a pagar um preço mais alto 

na compra de produtos verdes (Tsen et. al., 2006). 

Esta relação foi comprovada por outros autores, centrando o seu estudo no ambiente (Follows e Jobber, 

2000; Schlegelmilch et al, 1996; Laroche et al, 2001; Webster, 1975; Banerjee e McKeage, 1994). Por 

outro lado, Farhar (1996) focou-se na temática das ER concluindo no seu estudo que 56-80% dos 

consumidores estão dispostos a pagar um preço mais alto para a protecção do ambiente. No entanto, 

Gleason et. al. (1996) sugere que menos de 5% está realmente disposto a pagar um preço mais alto para 

usufruir de ER. 

Em Portugal, com base no Relatório de Contas da EDP (Energias de Portugal) no 1º semestre de 2011, a 

percentagem da produção de ER no primeiro semestre de 2011 em Portugal aumentou em relação ao 

período homólogo em 2010, o que sugere que os consumidores procuram este novo tipo de energia. De 

facto, a EDP desenvolveu recentemente o primeiro produto ecológico no mercado verde, o tarifário EDP 

5D Verde, para os consumidores ambientalmente responsáveis, que garante que a energia consumida 

anualmente é totalmente produzida por fontes de energia renováveis, ao contrário do tarifário normal em 

que a energia consumida é em parte renovável. Ao mesmo tempo, o consumidor está a contribuir para o 

desenvolvimento das ER. 
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Segundo dados do site da EDP, o preço da energia verde é de 0,1326 euros/KWh, enquanto o preço da 

energia convencional (tarifário EDP casa, que é um tarifário adequado ao perfil do consumidor) é de 

0,1299 euros/KWh, confirmando-se assim que o preço da energia verde é de facto mais caro que o preço 

da energia convencional. Para esta análise foi excluída a tarifa regulada, em que os preços são fixados 

anualmente pela ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos). 

Ao mesmo tempo, a EDP apela também aos consumidores portugueses para a produção de energia 

própria utilizando equipamentos de pequena escala através da microprodução (painéis solares 

fotovoltaicos com 10 anos de garantia), oferecendo grandes vantagens ao consumidor. 

Assim, pretende-se analisar na presente dissertação, se existe uma relação entre a atitude acerca do uso de 

energias renováveis e a disposição do consumidor em pagar mais para a utilização de energias renováveis. 

Pretende-se também saber, se a disposição de pagar mais por energias renováveis influencia o 

comportamento ecologicamente consciente, formulando assim as seguintes hipóteses: 

Hipótese 6 – A atitude acerca do uso de ER influencia positivamente a disponibilidade do consumidor 

pagar mais por ER. 

Hipótese 7 – A disposição de pagar mais por ER influencia positivamente o ECCB. 

2.4.4. A intenção de uso de energias renováveis 

De acordo com alguns estudos, verificou-se uma fraca correlação entre a atitude e o comportamento 

socialmente consciente, podendo ser explicada pela omissão da intenção de compra, (Balderjahn, 1988). 

Assim, esta observação parece indicar que existe uma relação entre a atitude e a intenção de compra. 

Ajzen e Fishbein (1977) concluíram de acordo com a Teoria da Acção Planeada (Theory of Reasoned 

Action) que a atitude do consumidor em relação a um objecto influencia a sua resposta a esse mesmo 

objecto, tornando-se uma reacção inata que existe sem o consumidor pensar nisso. Assim, a intenção do 

consumidor está relacionada com a sua atitude de adoptar um determinado comportamento. 

Consequentemente, um acto leva a uma atitude, provando que existe uma relação positiva entre a intenção 

e o comportamento. 

Esta observação sugere que a atitude está directamente relacionada com a intenção de compra, assim 

como a atitude está também directamente relacionada com o comportamento, levando à consequente 

relação entre a intenção e o comportamento. Esta mesma relação entre a intenção e o comportamento foi 

encontrada noutros estudos (Gill et. al., 1986; Kok e Siero, 1985). 

Como foi referido, foram encontradas fortes evidências das relações que se pretendem analisar na 

presente dissertação. Porém estas mesmas relações foram provadas no âmbito da psicologia e do 

comportamento em relação aos produtos verdes, o que difere do objectivo presente em que se pretende 

analisar estas mesmas relações no âmbito das ER. 
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Visto não existirem muitos estudos acerca das ER, torna muito importante a presente investigação onde se 

irá analisar a relação entre a atitude e a intenção de uso de ER, assim como a relação entre a intenção de 

uso e o ECCB, elaborando as seguintes hipóteses. 

Hipótese 8 – A atitude acerca do uso de ER influencia positivamente a intenção de uso do consumidor de 

ER. 

Hipótese 9 – A intenção de uso de ER influencia positivamente o ECCB.  

3. Modelo Conceptual 

Em suma, o objectivo da presente dissertação traduz-se no seguinte modelo: 
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4. Metodologia 

Neste capítulo vai ser definida a metodologia para responder às questões de pesquisa e às hipóteses 

formuladas. O estudo desenvolvido será de natureza quantitativa.  

4.1. Recolha de Dados 

Recorreu-se a um inquérito on-line como método de recolha de dados. Foi elaborado um questionário 

onde se pretende traçar o perfil do consumidor verde e relacionar o ECCB com as variáveis 

conhecimento, atitude, disponibilidade para pagar mais e intenção de uso de energias renováveis. 

É importante referir que é um estudo transversal e correlacional, pois todos os dados foram recolhidos 

num só momento, durante um mês (Bryman e Cramer, 2003). 

4.2. População e Amostra 

O conceito de população é definido como “um grupo de objectos, eventos, observações ou outras“coisas” 

que podem ser agregáveis e sobre a(s) qual(is) estamos interessados em generalizar” (Marôco, 2010). No 

presente estudo, a população-alvo é constituída por indivíduos residentes em Portugal, de ambos os sexos 

e com idade igual e superior a 18 anos. Utilizou-se uma amostra não probabilística de conveniência. 

Neste tipo de amostra “os elementos são seleccionados pela sua conveniência, por voluntariado, ou ainda 

acidentalmente” (Marôco, 2010). Relativamente ao presente estudo recolheu-se uma amostra de 203 

inquiridos na sua maioria trabalhadores por conta de outrem, com idade superior a 18 anos e residentes 

em Portugal. 

4.3. Questionário 

O pré-teste do questionário foi aplicado de duas formas: através de entrevista pessoal e por via 

electrónica. Após a sua realização, o questionário foi aplicado de forma electrónica, onde foi criada uma 

conta pessoal para facilitar a recolha de dados através do programa Qualtrics. O questionário aplicado 

(anexo 1) é composto por questões fechadas, com o objectivo de facilitar as respostas dos inquiridos e o 

seu posterior tratamento no programa de software de análise estatística SPSS. O questionário é composto 

por seis dimensões: ECCB, perfil sócio-demográfico e psicográfico, conhecimento, atitude perante o uso, 

disponibilidade em pagar mais e intenção de uso, de forma a dar resposta às hipóteses apresentadas. 

4.4. Escalas Utilizadas 

4.4.1. O comportamento do consumidor ecologicamente consciente – escala ECCB 

Uma das escalas utilizadas na presente dissertação refere-se ao estudo de Straughan e Roberts (1999) que 

consiste numa continuação do estudo iniciado por Roberts (1996) que pretendia descobrir qual a relação 

entre as variáveis demográficas e psicográficas com o comportamento do consumidor ecologicamente 

consciente. Para descobrir esta mesma relação, Roberts (1996) propôs uma escala (ECCB) que tinha 

como objectivo mensurar o comportamento do CEC, o que permitiu revelar o perfil do CEC na década de 

90. Porém, achou-se pertinente na presente dissertação utilizar a escala ECCB desenvolvida e adaptada 

por Straughan e Roberts (1999) que possui 30 variáveis operacionalizadas numa escala de Likert de cinco 

graus em que 1 representa “discordo totalmente” e 5 que representa “concordo totalmente”, visto ser uma 

escala mais completa e desenvolvida. No anexo 2, está o quadro onde se apresentam os itens que 

constituem a escala ECCB. 
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4.4.2. Perfil sócio-demográfico e psicográfico 

Como foi referido anteriormente, pretende-se saber o impacto das variáveis sócio-demográficas (género, 

idade, habilitações literárias e rendimento) no comportamento do CEC e variáveis psicográficas 

(altruísmo, eficácia percebida, preocupação ambiental e liberalismo) no comportamento do CEC. Foi 

pedido no questionário que os inquiridos indicassem a sua idade, género, habilitações literárias e 

rendimento mensal. Em relação à variável rendimento mensal, foram utilizados escalões de modo a 

facilitar a resposta dos inquiridos. Em relação ao perfil psicográfico vão ser utilizadas 4 escalas 

desenvolvidas por Straughan e Roberts (1999) para medir o “altruísmo”, ”eficácia percebida”, 

“preocupação ambiental” e “liberalismo” (anexo 3). Foi solicitado aos inquiridos que indicassem o seu 

grau de concordância com os tópicos, numa escala de Likert de cinco graus em que 1 corresponde a 

“discordo totalmente” e 5 corresponde a “concordo totalmente”.  

4.4.3. Conhecimento 

Para analisar o conhecimento dos consumidores acerca das ER, optou-se pela escala de Bang et. al. 

(2000) aplicada às ER que teve como base a Teoria da Acção Planeada desenvolvida por Fishbein e Ajzen 

(1975). No anexo 4, apresenta-se o instrumento para medir o conhecimento acerca das ER onde foi 

utilizada uma escala de sete graus, onde 1 corresponde a “nada familiarizado” e 7 corresponde a “muito 

familiarizado”. 

4.4.4. Atitude perante o uso de ER – Escala AGP (Attitudes towards green purchase) 

Para se compreender a atitude do CEC acerca do uso de ER, utilizou-se a escala AGP desenvolvida por 

Chan (2001). Nesta dissertação na escala AGP a “compra verde” será substituída por “uso de ER”. Foram 

feitas estas alterações, atendendo ao objectivo deste estudo e visto que em Portugal não faz muito sentido 

analisar a compra de ER por parte do consumidor mas apenas o seu uso, mesmo tendo em conta a 

existência do tarifário EDP 5Verde que é relativamente recente. A escala presente no estudo de Chan 

(2001) consiste em três afirmações avaliadas por uma escala de diferencial semântico de sete graus com o 

objectivo de operacionalizar a medida global da variável atitude perante o uso. 

1. Eu (1=Não gosto; 7=Gosto) da ideia de utilizar energias renováveis. 

2. A utilização de energias renováveis é uma (1=Má; 7=Boa) ideia. 

3. Eu tenho uma atitude (1=Desfavorável; 7=Favorável) em relação ao uso de energias renováveis. 

4.4.5. Disponibilidade em pagar mais por ER 

Para analisar a variável disponibilidade em pagar mais optou-se pela escala de Bang et. al. (2000) 

aplicada às ER que teve como base a Teoria da Acção Planeada desenvolvida por Fishbein e Ajzen 

(1975). Foi utilizada uma escala de sete graus que está apresentada no anexo 4, onde 1 corresponde a 

“nada disponível” e 7 corresponde a “muito disponível”. 

4.4.6. Intenção de uso de ER – Escala GPI (Green Purchase Intention) 

Para analisar a intenção de uso de ER, recorreu-se à escala GPI desenvolvida por Chan (2001). Na 

presente dissertação, a “intenção de compra de produtos verdes” será substituída por “intenção de uso de 

ER” atendendo ao objectivo da dissertação e visto que em Portugal a compra de ER não tem grande 

aplicabilidade. Foram usadas três afirmações presentes no anexo 5 para medir a intenção dos inquiridos 
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em usar ER, que foram operacionalizadas numa escala de 7 níveis onde 1 corresponde a “muito pouco 

provavelmente” e 7 corresponde a “muito provavelmente”. 

5. Análise de Dados 

A análise de dados foi feita utilizando o software IBM SPSS. 

5.1. Caracterização da Amostra 

Relativamente ao género, a maioria dos participantes é do sexo feminino (58%), visto que apenas 42% 

dos inquiridos pertence ao sexo masculino (gráfico 1).  

 No que diz respeito à idade, a maioria dos inquiridos apresenta idades compreendidas entre os 21 e os 30 

anos (50,7%). Logo a seguir, a faixa etária dos 41 aos 50 anos representa 18,2 % dos inquiridos (gráfico 

2). 

Relativamente às habilitações literárias, metade 50,2% dos inquiridos são licenciados, seguido de 25,1% 

da amostra que possui o ensino secundário (gráfico 3).  

No que diz respeito à profissão, 54,2% dos inquiridos são trabalhadores por conta de outrém. Em seguida, 

os inquiridos são estudantes trabalhadores estudantes (13,3%) e estudantes (12,8%) no gráfico 4. 

Relativamente ao rendimento mensal, 40,9% dos inquiridos auferem um rendimento mensal entre 1001€ a 

2000€, seguido de 31,5% da amostra que aufere entre 501€ a 1000€ (gráfico 5). 
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5.2. Análise das Qualidades Métricas das Escalas 

Características que apareçam juntas constituem um factor e a análise factorial refere-se a um conjunto de 

técnicas estatísticas relacionadas que nos ajudam a determiná-los (Bryman & Cramer, 1993). Estes 

autores referem que “a análise factorial permite-nos avaliar a validade factorial das questões que 

constituem as nossas escalas, informando-nos até que ponto elas estão a medir os mesmos conceitos ou 

variáveis”. Assim sendo, começamos a análise dos dados pela análise factorial e realizamos o teste de 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o teste de esfericidade de Bartlett, não existindo nenhum inconveniente 

uma vez que a amostra é superior a 50 participantes (Andrade, 1999). Após a análise da validade factorial 

das questões, procedemos ao cálculo da fiabilidade, isto é, da consistência interna dos factores, que se 

define como a proporção da variabilidade nas respostas que resulta de diferenças nos inquiridos, ou seja, 

as respostas diferem não devido a características menos adequadas do questionário como ser confuso ou 

conduzir a diferentes interpretações, mas porque os participantes têm diferentes opiniões (Pestana e 

Gageiro, 2003). De seguida, procedemos ao cálculo da sensibilidade que, segundo Pestana e Gageiro 

(2003), refere-se à capacidade que o teste tem em discriminar os sujeitos segundo o factor que está a ser 

avaliado. 

5.2.1. Escala ECCB 

Para analisar a validade factorial procedeu-se ao teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) que tem como 

intuito “comparar as correlações simples com as parciais observadas entre as variáveis” (Pestana e 

Gageiro, 1998 p. 329). Assim, é possível verificar através da tabela 3 que KMO= 0,897 ≈ 0,9, que é 

considerado um valor excelente (Marôco, 2010) e portanto, é possível prosseguir com a análise. De 

seguida, efectuou-se o Teste de Esfericidade de Bartlett, sendo o valor-p ≤ 0,01, concluindo que as 

variáveis estão significativamente correlacionadas. Como é possível observar através do anexo 6, os 

loadings estão abaixo de 0,4 e, por isso, os itens 4 e 28 foram eliminados.  
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Em relação ao estudo da fiabilidade na tabela 4, obteve-se um valor muito bom do coeficiente alfa de 

Cronbach (α=0,934) pois o seu valor encontra-se entre 0,9 e 1(Hill e Hill, 2002; Marôco, 2010). Em 

relação à sensibilidade, é utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) que é um teste bastante sensível 

para verificar se a distribuição da variável sob estudo é normal ou não para N>50, caso que se verifica. 

Neste seguimento, observou-se que o valor-p<0,05, mais concretamente 0,01. Deste modo, é possível 

mencionar que a distribuição da variável não é normal. Relativamente à análise da assimetria e 

achatamento, que não é tão sensível em comparação com o K-S para verificar se a variável tem ou não 

uma distribuição normal, verificamos valores entre -0,625 e 0,931 o que vem indicar que existe 

normalidade uma vez que a assimetria encontra-se abaixo do valor absoluto 3 e o achatamento abaixo do 

valor absoluto 7 (Marôco, 2010). Deste modo, podemos caracterizar a distribuição da variável como 

assimétrica à direita (assimetria=-0,625) e mesocúrtica (achatamento=0,931). 

 

 

 

5.2.2. Escalas do perfil psicográfico 

Para analisar a validade factorial, realizou-se o teste KMO=0,776≈0,8. De seguida efectuou-se o Teste de 

Esfericidade de Bartlett em que o valor-p≤0,01, concluindo que as variáveis estão significativamente 

correlacionadas (tabela 5). 

 

 

 

 

Em relação ao estudo da fiabilidade na tabela 6, obtiveram-se para os factores Eficácia Percebida e 

Preocupação Ambiental coeficientes alfa de Cronbach medíocres de (α=0,630 e α=0,670) 

respectivamente, pois os valores encontram-se entre 0,6 e 0,7(e.g., Hill e Hill, 2002; Marôco, 2010), para 

os factores altruísmo e liberalismo obtiveram-se  coeficientes alfa de Cronbach razoáveis de (α=0,787 e 

α=0,704), pois os valores encontram-se entre 0,7 e 0,8 (e.g.,Hill e Hill, 2002; Marôco, 2010). Para medir 

a sensibilidade aplicou-se o teste K-S em que valor-p<0,05, ou seja 0,011, permitindo concluir que a 

distribuição da variável não é normal. Por fim, esta distribuição é assimétrica à direita (assimetria= -

0,195) e leptocúrtica (achatamento= 2,015), valores que permitem concluir que existe normalidade. 
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5.2.3. Escala Conhecimento 

Para testar a validade factorial, realizou-se o teste KMO=0,739≈0,7. De seguida, efectuou-se o Teste de 

Esfericidade de Bartlett, sendo o valor-p≤0,01, concluindo-se que as variáveis estão significativamente 

correlacionadas (tabela 7). 

 

 

 

Em relação à fiabilidade, obteve-se um valor muito bom de α=0,934. Para medir a sensibilidade aplicou-

se o teste K-S em que valor-p<0,05, ou seja 0,000, permitindo concluir que a distribuição da variável não 

é normal. Por fim, esta distribuição é assimétrica à direita (assimetria= -0,158) e mesocúrtica 

(achatamento= -0,450), valores que permitem concluir que existe normalidade (tabela 8). 

 

5.2.4. Escala AGP 

Para testar a validade factorial analisou-se KMO=0,737, o que indica que é possível prosseguir com a 

análise factorial. Em relação ao Teste de Esfericidade de Bartlett, sendo o valor-p≤0,01 conclui-se que as 

variáveis estão correlacionadas significativamente, de acordo com a tabela 9. 

 

 

 

 

Para testar a fiabilidade obteve-se um valor muito bom de α=0,907. O teste de K-S indicou que valor-

p<0,05 concluindo-se que a distribuição da variável não é normal. Concluiu-se também que esta 

distribuição é assimétrica à direita (assimetria= -2,729) e leptocúrtica (achatamento=6,108), valores que 

permitem concluir que existe normalidade (tabela 10). 



26 

 

 

 

 

5.2.5. Escala Disponibilidade de pagar mais 

Para testar a validade factorial analisou-se KMO=0,842, o que permite continuar com a análise. De 

seguida, realizou-se o Teste de Esfericidade de Bartlett sendo valor-p≤0,01, concluindo-se que as 

variáveis estão correlacionadas significativamente, de acordo com a tabela 11. 

 

 

 

Em relação à fiabilidade, obteve-se um valor bom de α=0,838. Para medir a sensibilidade, o teste de K-S 

indicou que valor-p<0,05, concluindo-se que a distribuição da variável não é normal. Concluiu-se 

também que esta distribuição é assimétrica à esquerda (assimetria= 1,144) e leptocúrtica 

(achatamento=1,201), valores que permitem concluir que existe normalidade (tabela 12). 

 

5.2.6. Escala GPI 

Para testar a validade factorial analisou-se KMO=0,664, permitindo continuar com a análise. Em relação 

ao Teste de Esfericidade de Bartlett, o valor-p≤0,01 concluindo-se que as variáveis estão correlacionadas 

significativamente de acordo com a tabela 13. 

 

 

 

Em relação à fiabilidade, obteve-se um valor bom de α=0,857. Para medir a sensibilidade, o teste K-S 

indicou que valor-p<0,05, concluindo-se que a distribuição da variável não é normal. Verificou-se 

também que esta distribuição é assimétrica à direita (assimetria= -0,834) e mesocúrtica 

(achatamento=0,309), valores que permitem concluir que existe normalidade de acordo com a tabela 14. 
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5.3. Análise Descritiva das Escalas 

Considera-se importante obter uma visão mais geral das respostas fornecidas pelos participantes de modo 

a poder, posteriormente, interpretar os resultados no seu todo. Assim, em relação à escala ECCB através 

da tabela 15 e anexo 2, é possível verificar que os itens 8, 10 e 15 tiveram respectivamente as maiores 

médias (4,23); (4,23) e (4,41), permitindo concluir que os consumidores inquiridos demonstram 

preocupação com o ambiente ao não comprar produtos prejudiciais ao ambiente e procuram sempre fazer 

a reciclagem e separação do lixo, assim como adquirir lâmpadas eficientes apesar de serem mais caras. 

Por sua vez, os itens 21, 22 e 23 tiveram respectivamente as menores médias (2,78); (2,71) e (3,04), 

indicando que os inquiridos não se encontram receptivos à compra destes produtos de papel reciclado.  

 

 

Para avaliar o ECCB à semelhança do estudo de Afonso (2010), fez-se o somatório da pontuação obtida 

nas questões 2 e 3 do questionário, tendo sido elaboradas três categorias: de 30 a 69 pontos na escala, os 

inquiridos têm um ECCB baixo; de 70 a 109 pontos, corresponde um ECCB médio; e por último, de 110 

a 150 pontos, corresponde a um ECCB elevado. Na tabela 16 podemos concluir que o valor médio do 

ECCB corresponde a 108,43 permitindo concluir que em média os inquiridos apresentam um ECCB 

médio elevado. 
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Em relação às variáveis psicográficas (eficácia percebida, preocupação ambiental, altruísmo e 

liberalismo) foram analisadas separadamente de forma a ter uma ideia mais detalhada de cada uma. Em 

relação à escala eficácia percebida na tabela 17 e anexo 3, o tópico 4 teve a maior média (4,28), enquanto 

o tópico 1 teve a menor média (1,42), permitindo concluir que os inquiridos apoiam as empresas amigas 

do ambiente e estão conscientes de que as suas acções individuais são benéficas para o ambiente.  

 

 

 

 

 

Em relação à escala preocupação ambiental na tabela 18 e anexo 3, o tópico 4 obteve a maior média 

(4,25), enquanto o tópico 5 obteve a menor média (1,81), concluindo-se que os inquiridos têm a 

consciência de que vivem num planeta com recursos limitados e é necessário protegê-lo para não o 

danificar mais. 

 

 

 

 

 

 

Na escala altruísmo, tabela 19 e anexo 3, o tópico 4 obteve a maior média (4,51) e o tópico 5 obteve a 

menor média (1,81), permitindo concluir que os inquiridos consideram que as pessoas têm consciência de 

que estão a fazer mal ao ambiente e condenam esse mesmo facto.  

 

 

 

 

 

 

Por último, a escala liberalismo na tabela 20 e anexo 3, o tópico 2 obteve a maior média (4,59) enquanto o 

tópico 6 obteve a menor média (2,37), permitindo concluir que os inquiridos são a favor de um sistema de 

saúde que abranja toda a população, apoiando também a participação do Estado na Economia. 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à escala Conhecimento na tabela 21 e anexo 4, pode-se concluir que os inquiridos estão 

bastante familiarizados com as fontes de energias renováveis, sendo uma delas a energia eólica já que os 

três itens obtiveram médias muito próximas umas das outras. No que diz respeito à escala AGP presente 

na tabela 21 (ver p.21), pode-se concluir que em média os inquiridos têm uma atitude muito favorável 

quanto ao uso de energias renováveis (6,42) e na sua maioria estão dispostos a adquiri-las (6,21). Em 

relação à escala Disponibilidade para pagar mais presente na tabela 21 e anexo 4, o item 2 obteve a maior 

média (3,91), enquanto o item 4 obteve a menor média (3,28), permitindo concluir que os inquiridos têm 

alguma predisposição para apoiar um projecto local de produção de energia eólica, não apresentando uma 

vontade tão grande de subsidiar o custo do desenvolvimento de energia eólica. Em relação à escala GPI 

presente na tabela 21 e anexo 5, os inquiridos, na sua maioria, se tivessem escolha optariam por mudar 

para energias renováveis se tivessem escolha (5,30), o que é um resultado muito entusiasmante para o 

presente estudo, já que revela que os inquiridos preocupam-se bastante com o meio ambiente e pretendem 

conservá-lo para as gerações vindouras. 
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5.4. Estudo das Hipóteses de Investigação 

Após a verificação das qualidades métricas das escalas, procedeu-se ao estudo das 9 hipóteses 

anteriormente definidas. Utilizou-se então a Correlação de Pearson presente na tabela 22 para “medir a 

direcção e intensidade da associação linear entre duas variáveis quantitativas”(eficácia percebida/ECCB; 

preocupação ambiental/ECCB; altruísmo/ECCB; liberalismo/ECCB; conhecimento/ECCB; 

atitude/ECCB; conhecimento/atitude; atitude/disponibilidade pagar mais; disponibilidade pagar 

mais/ECCB; atitude/intenção e intenção/ECCB), sendo que a relação intenção/ECCB, r=0,389 e valor-

p=0,000< α=0,01 possui o valor mais elevado, enquanto a relação conhecimento/atitude, r=0,130 e valor-

p=0,032< α=0,05 possui o valor mais baixo. 
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5.5. Regressões Lineares 

H1: As variáveis sócio-demográficas (idade, género, habilitações literárias e rendimento) influenciam o 

comportamento do Consumidor ecologicamente consciente (ECCB). 

Para testar esta hipótese realizou-se uma regressão linear múltipla. De seguida, e com os pressupostos 

validados prosseguiu-se com a regressão linear. Através da tabela 23, sendo R
2
=0,215 podemos afirmar 

que 21,5% da variabilidade total do ECCB é explicada pelas variáveis predictoras (idade, género (variável 

dummy)), habilitações literárias e rendimento mensal) presentes no modelo de regressão linear ajustado. 

Obteve-se um valor F (4,198)=13,579 e um valor-p≤0,05 pelo que se rejeitou H0. Deste modo, o modelo é 

significativo. Constatou-se que só as variáveis idade (β=0,326 (valor-p=0,000)) e género (β=0,164 (valor-

p=0,011) são significativas e apresentam um efeito directo (positivo) sobre o ECCB. 

 

 

 

 

 

 

H2: As variáveis psicográficas (preocupação ambiental, altruísmo, liberalismo e eficácia percebida) 

influenciam o comportamento do ECCB 

Para testar esta hipótese realizou-se uma regressão linear múltipla. De seguida, e com os pressupostos 

validados prosseguiu-se com a regressão linear. Antes de prosseguir com a regressão linear é importante 

referir que se procedeu à recodificação de algumas questões do questionário, pois a lógica de 

classificação era invertida. Mais concretamente em relação às questões 11.1; 11.3; 12.1; 12.5; 13.5; 13.6 e 

14.6 o 1 representa o melhor resultado. Através da tabela 24, sendo R
2
=0,104 podemos afirmar que 10,4% 

da variabilidade total de ECCB é explicada pelas variáveis predictoras (preocupação ambiental, altruísmo, 

liberalismo e eficácia percebida) presentes no modelo de regressão linear ajustado. Obteve-se um valor F 

(4,198)=5,717 e um valor-p≤0,05  pelo que se rejeitou H0. Deste modo, o modelo é significativo. 

Constatou-se que só as variáveis eficácia percebida (β=0,182 (valor-p=0,009)) e altruísmo (β=0,142 

(valor-p=0,05) são significativas e apresentam um efeito directo (positivo) sobre o ECCB. 
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H3: O conhecimento acerca das energias renováveis influencia positivamente o ECCB. 

Para testar esta hipótese realizou-se uma regressão linear simples. De seguida, e com os pressupostos 

validados prosseguiu-se com a regressão linear. Através da tabela 25, sendo R
2
=0,068 podemos afirmar 

que 6,8% da variabilidade total de ECCB é explicada pela variável predictora (conhecimento) presente no 

modelo de regressão linear ajustado. Obteve-se um valor F (1,201)=14,729 e um valor-p≤0,05 pelo que se 

rejeitou H0. Deste modo, o modelo é significativo. Constatou-se que a variável conhecimento (β=0,261 

(valor-p=0,000)) é significativa e apresenta um efeito directo (positivo) sobre o ECCB. 

 

 

 

 

H4: A atitude acerca do uso de energias renováveis influencia positivamente o ECCB. 

Para testar esta hipótese realizou-se uma regressão linear simples. De seguida, e com os pressupostos 

validados prosseguiu-se com a regressão linear. Através da tabela 26, sendo R
2
=0,043 podemos afirmar 

que 4,3% da variabilidade total de ECCB é explicada pela variável predictora (atitude) presente no 

modelo de regressão linear ajustado. Obteve-se um valor F (1,201)=8,937 e um valor-p≤0,05  pelo que se 

rejeitou H0. Deste modo, o modelo é significativo. Constatou-se que a variável atitude (β=0,206 (valor-

p=0,003)) é significativa e apresenta um efeito directo (positivo) sobre o ECCB. 

 

 

 

 

H5: O conhecimento acerca das energias renováveis influencia positivamente a atitude do consumidor 

acerca do uso de energias renováveis 

Para testar esta hipótese realizou-se uma regressão linear simples. De seguida, e com os pressupostos 

validados prosseguiu-se com a regressão linear. Através da tabela 27, sendo R
2
=0,017 podemos afirmar 

que 1,7% da variabilidade total da atitude é explicada pela variável predictora (conhecimento) presente no 

modelo de regressão linear ajustado. Obteve-se um valor F (1,201)=3,443 e um valor-p>0,05 pelo que 

não se rejeitou H0. Deste modo, o modelo não é significativo. Constatou-se que a variável conhecimento 

(β=0,130 (valor-p=0,065)) não afecta significativamente a atitude. 
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H6: A atitude acerca do uso de energias renováveis influencia positivamente a disponibilidade do 

consumidor pagar mais por energias renováveis 

Para testar esta hipótese realizou-se uma regressão linear simples. De seguida, e com os pressupostos 

validados prosseguiu-se com a regressão linear. Através da tabela 28, sendo R
2
=0,021 podemos afirmar 

que 2,1% da variabilidade total da disponibilidade de pagar mais é explicada pela variável predictora 

(atitude) presente no modelo de regressão linear ajustado. Obteve-se um valor F (1,201)=4,286 e um 

valor-p≤0,05  pelo que se rejeitou H0. Deste modo, o modelo é significativo. Constatou-se que a variável 

atitude (β=0,144 (valor-p=0,04)) é significativa e apresenta um efeito directo (positivo) sobre a 

disponibilidade de pagar mais. 

 

 

 

 

H7: A disponibilidade de pagar mais por energias renováveis influencia positivamente o ECCB 

Para testar esta hipótese realizou-se uma regressão linear simples. De seguida, e com os pressupostos 

validados prosseguiu-se com a regressão linear. Através da tabela 29, sendo R
2
=0,018 podemos afirmar 

que 1,8% da variabilidade total do ECCB é explicado pela variável predictora (disponibilidade pagar 

mais) presente no modelo de regressão linear ajustado. Obteve-se um valor F (1,201)=3,748 e um valor-

p>0,05 pelo que não se rejeitou H0. Deste modo, o modelo não é significativo. Constatou-se que a 

variável disponibilidade pagar mais (β=0,135 (valor-p=0,054)) não afecta significativamente o ECCB. 

 

 

 

 

H8: A atitude acerca do uso de energias renováveis influencia positivamente a intenção de uso do 

consumidor de energias renováveis 

Para testar esta hipótese realizou-se uma regressão linear simples. De seguida, e com os pressupostos 

validados prosseguiu-se com a regressão linear. Através da tabela 30, sendo R
2
=0,138 podemos afirmar 
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que 13,8% da variabilidade total da intenção é explicada pela variável predictora (atitude) presente no 

modelo de regressão linear ajustado. Obteve-se um valor F (1,201)=32,247 e um valor-p≤0,05  pelo que 

se rejeitou H0. Deste modo, o modelo é significativo. Constatou-se que a variável atitude (β=0,372 (valor-

p=0,000)) é significativa e apresenta um efeito directo (positivo) sobre a intenção. 

 

 

 

 

H9: A intenção de uso de energias renováveis influencia positivamente o ECCB. 

Para testar esta hipótese realizou-se uma regressão linear simples. De seguida, e com os pressupostos 

validados prosseguiu-se com a regressão linear. Através da tabela 31, sendo R
2
=0,151 podemos afirmar 

que 15,1% da variabilidade total do ECCB é explicado pela variável predictora (intenção) presente no 

modelo de regressão linear ajustado. Obteve-se um valor F (1,201)=35,884 e um valor-p≤0,05  pelo que 

se rejeitou H0. Deste modo, o modelo é significativo. Constatou-se que a variável intenção (β=0,389 

(valor-p=0,000)) é significativa e apresenta um efeito directo (positivo) sobre o ECCB. 
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6. Conclusões, Limitações e Sugestões de Pesquisa Futura 

6.1. Conclusões 

O presente estudo teve como objectivo identificar o perfil do consumidor verde, determinar o seu 

comportamento ecologicamente consciente e analisar a relação entre o comportamento ecologicamente 

consciente e as variáveis conhecimento, atitude, disponibilidade de pagar mais e intenção de uso de ER.  

Relativamente à amostra concluiu-se que os inquiridos são na sua maioria do sexo feminino, com idades 

compreendidas entre os 21 e 30 anos, com habilitações literárias ao nível da licenciatura, a trabalhar por 

conta de outrem e com um rendimento mensal compreendido entre 1001 e 2000€. Através dos resultados 

concluiu-se também que os inquiridos em média revelam um comportamento ecologicamente consciente 

médio elevado. A análise dos resultados permitiu constatar que as variáveis sócio-demográficas (género, 

idade) são relevantes para explicar o comportamento ecologicamente consciente, ao passo que as 

habilitações literárias e o rendimento não se mostraram significativas. Esta conclusão vai de encontro ao 

estudo de Straughan e Roberts (1999) que averiguaram que o género, idade e habilitações literárias são 

predictoras, sendo o rendimento a única variável não significativa, o que não é surpreendente, já que nos 

anos 70, 80 poucas pessoas à excepção daquelas que apresentavam um nível de educação mais elevado 

tinham conhecimento acerca da temática ambiental. Hoje em dia é um pouco diferente, já que todas as 

pessoas, independentemente do seu nível de escolaridade, estão atentas à importância da protecção do 

ambiente, justificando assim o facto de a variável habilitações literárias não se ter mostrado significativa. 

As variáveis psicográficas mostraram-se também bastante importantes para a caracterização do 

comportamento ecologicamente consciente, pois a variável eficácia percebida foi a que se mostrou mais 

relevante, deixando para segundo plano o altruísmo, confirmando os resultados dos estudos de Afonso 

(2010) e Straughan e Roberts (1999). Assim, a crença de que as acções de cada um de nós enquanto 
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indivíduos têm um papel importante no combate à destruição ambiental e a preocupação com o bem-estar 

dos outros, assumem uma grande importância para o comportamento ecologicamente consciente dos 

inquiridos. Por sua vez, ao contrário do estudo de Straughan e Roberts (1999) a preocupação ambiental e 

o liberalismo não se mostraram significativos para a explicação do comportamento ecologicamente 

consciente. 

Numa fase seguinte do estudo, verificou-se que o facto de os inquiridos apresentarem um grande grau de 

conhecimento acerca das ER, influencia positivamente o seu comportamento ecologicamente consciente. 

Este facto vai de encontro ao estudo de Straughan e Roberts (1999) relativamente aos produtos verdes, 

permitindo assim concluir que o mesmo se aplica à temática das ER. Constatou-se também que a atitude 

dos inquiridos em relação ao uso de ER influencia positivamente o seu comportamento ecologicamente 

consciente, indo de encontro aos estudos de Kotchen e Reiling (2000), Kassarjain (1971) e Balderjahn 

(1988), mesmo que na perspectiva dos produtos verdes. Ao verificarmos que estas duas variáveis estão 

relacionadas positivamente com o comportamento ecologicamente consciente, decidiu-se também 

relacioná-las entre si, concluindo que o conhecimento acerca das ER não influencia a atitude do 

consumidor acerca do uso de ER, o que contraria os dados do estudo de Synodinos (1990). Uma razão 

para esta relação não se verificar, pode ser a situação económica actual: a falta de emprego e a recessão 

que o país atravessa pode induzir os indivíduos a terem uma atitude negativa no que diz respeito ao uso de 

ER, já que o seu uso implica maiores encargos financeiros, apesar de terem revelado um conhecimento 

elevado acerca das ER. Para confirmar este facto, verificou-se que apesar de os inquiridos apresentarem 

em média um comportamento ecologicamente consciente médio elevado, a disponibilidade em pagar mais 

por ER não se relaciona com o comportamento ecologicamente consciente, permitindo concluir que os 

inquiridos não estão receptivos a pagar preços mais elevados para usar ER, confirmando que a questão 

monetária é bastante importante. Porém, verificou-se que a atitude acerca do uso de ER influencia 

positivamente a disponibilidade do consumidor pagar mais por ER, permitindo constatar que no presente 

estudo, o único factor que motiva os inquiridos a pagarem mais por ER é o seu sentimento favorável em 

relação ao uso das mesmas. 

Concluiu-se também que a atitude e a intenção de uso de ER estão relacionadas positivamente, indo de 

encontro às conclusões do estudo de Balderjahn (1988) na área dos produtos verdes, permitindo 

generalizar o mesmo para as ER. Os inquiridos apresentam uma elevada intenção de uso de ER, já que a 

variável atitude influencia positivamente o comportamento ecologicamente consciente. 

A nível académico, esta dissertação veio contribuir para dar um maior conhecimento na área do 

consumidor verde e das ER no contexto português, visto existirem poucos estudos em Portugal acerca 

desta temática. Ao nível empresarial, estas conclusões são particularmente importantes já que vai permitir 

ao gestores e marketers incluírem na tomada de decisões não apenas o factor económico-financeiro mas 

também o factor ecológico. Através dos dados do presente estudo, os inquiridos apresentam um elevado 

conhecimento acerca das ER e uma grande intenção de uso, porém o factor económico revelou-se um 

grande entrave. Estes resultados representam um grande desafio, já que é necessário além de construir 

campanhas meramente reveladoras das preocupações ambientais para induzir ao uso efectivo de ER, 

convencer os consumidores de uma forma criativa, apostando fundamentalmente na comunicação de que 
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a aposta nessas mesmas energias será de facto benéfica para a preservação do ambiente, alertando os 

consumidores de que se trata de uma questão muito mais abrangente do que a monetária. 

6.2. Limitações do Estudo 

Relativamente às limitações, existem alguns aspectos a referir. Em primeiro lugar, sublinha-se a limitada 

existência de estudos em relação às energias renováveis utilizando as variáveis deste estudo, o que levou 

ao uso de escalas aplicadas a produtos verdes podendo comprometer a fiabilidade do presente estudo. Em 

segundo lugar, a extensão do questionário, que poderá ter condicionado as respostas dos inquiridos. Como 

consequência, observou-se um número excessivo de não-respostas e também alguma homogeneidade por 

parte das mesmas. Em terceiro lugar, é importante referir, que as escalas não foram adaptadas à população 

portuguesa. A quarta limitação, prende-se com o facto de ter sido utilizada uma amostra não aleatória por 

conveniência, já que não permite generalizações concretas para toda a população (Marôco, 2010). Por 

fim, o estudo realizado foi de natureza quantitativa, mas seria interessante a realização de uma 

componente qualitativa através de focus group e entrevistas em profundidade tanto a consumidores como 

a profissionais. 

6.3. Sugestões de Pesquisa Futura 

No decorrer do presente estudo foram surgindo algumas questões que se considerou serem pertinentes 

para estudos futuros pois, observou-se através da literatura, que ainda não foram alvo de análise. Neste 

seguimento, e sendo a aposta nas energias renováveis uma das soluções para a crise económica actual, 

considera-se necessária uma caracterização mais exigente do perfil do consumidor verde, de forma a 

conseguir fazer uma segmentação mais correcta destes consumidores podendo desenvolver uma oferta 

mais diversificada de acesso às energias renováveis. Por último, seria interessante investigar o 

comportamento de uso efectivo de energias renováveis e avaliar o tipo de relação existente no que diz 

respeito à intenção de uso de energias renováveis avaliada neste estudo. 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Questionário 
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Anexo 2 – Escala ECCB 
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Anexo 3 – Itens relativos às escalas das variáveis psicográficas 
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Anexo 4 – Itens relativos às escalas Conhecimento e Disponibilidade de pagar mais 

 
 

Anexo 5 – Itens relativos à escala Intenção de uso 

 
 

Anexo 6 – Matriz de Componentes da Escala ECCB 

 


