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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

1.1    O dilema das políticas de conservação de energia 

 

A conservação de energia1 tem sido uma importante opção de política pública, 

principalmente nos países desenvolvidos, notadamente a partir da primeira crise do 

petróleo, em 1973.  Desde então, as razões para   conservar energia vêm se 

modificando, incorporando novas motivações:  precaução contra as bruscas 

oscilações do mercado internacional do petróleo,   combate generalizado aos 

desperdícios, e, nos   dias atuais, a escassez de recursos e o conseqüente  

diferimento dos elevados investimentos do setor energético.  A dimensão da 

consciência sobre a preservação do meio ambiente, o   aumento da eficiência e a 

modernização também fazem do tema uma constante nas discussões sobre 

desenvolvimento, qualidade de vida e competitividade das nações.  Na verdade, a 

conservação de energia abrange todos esses aspectos. 

 

Passados mais de 25 anos do primeiro choque do petróleo, a promoção do uso 

eficiente de energia continua sendo um importante desafio para os planejadores 

energéticos no mundo inteiro, sobretudo em função do relativo insucesso das políticas 

conservacionistas em vários países (COLTRANE et al., 1986, SHOVE et al., 1998). 

Um dos fatores preponderantes desses resultados, segundo os especialistas, é o 

desconhecimento, por parte dos planejadores e gestores dos programas de eficiência 

energética, das necessidades, valores, opiniões, atitudes e comportamentos dos 

consumidores. 

                                                           
1 Conquanto haja uma longa discussão quanto a esta conceituação  (Ver DELGADO, 1996), para efeito 
deste trabalho os termos conservação de energia e uso eficiente de energia são considerados 
equivalentes. O combate ao desperdício de energia tem uma conotação mais específica, sendo o novo 
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Com efeito, o perfil monopolista da indústria energética sempre privilegiou o lado da 

oferta. Mesmo nos EUA, somente a partir da década de 80 é que as concessionárias 

passaram a reconhecer, em seus clientes, consumidores com necessidades, 

preferências e processos decisórios complexos (ZALTZMAN et al., 1997). 

 

Programas de Conservação de Energia partem do pressuposto que os agentes 

envolvidos no processo – governo, concessionárias e consumidores - serão 

beneficiados pelos seus resultados  O que se observa, entretanto, é uma adesão 

relativamente baixa por parte dos consumidores residenciais à maioria deles, muitas 

vezes inferiores a 5% do público alvo (HIRST et al., 1981, STERN e ARONSON, 

1984). 

 

Esta é uma questão que tem intrigado e incomodado a maioria dos gestores de 

programas de conservação no mundo. Afinal de contas, se economizar energia é 

algo  tão vantajoso para todos, por que os consumidores permanecem 

desinteressados (ou pelo menos pouco comprometidos) nas ações de 

conservação de energia? O que os motivaria a modificar tal condição? A busca 

de respostas a essas questões é que orientou e impulsionou o presente trabalho. 

 

1.2 Objetivos e metodologia 

 

O interesse subjacente a este trabalho é inegavelmente aplicativo: o que se pretende é 

estudar os fatores que determinam o comportamento dos indivíduos como 

consumidores, no intuito de instrumentalizar a concepção e implementação de 

programas governamentais ou empresariais que tenham por finalidade promover o uso 

eficiente da energia. 

                                                                                                                                                                          
enfoque da comunicação social do Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Energia Elétrica - 
PROCEL, adotado a partir de 1996. 
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Para atingir esse objetivo, o estudo foi dividido em três grandes etapas: 

 

i)  levantamento e sistematização das linhas de trabalho e pesquisa sobre o 

comportamento dos consumidores residenciais relativamente ao uso da 

energia, resgatando tanto a literatura internacional quanto a nacional; 

ii) análise e confronto dos diversos enfoques observados, cotejando-os 

com o processo evolutivo dos programas de conservação de energia no 

mundo; 

iii) concepção e realização de projeto piloto de pesquisa descritiva sobre 

atitudes e comportamentos dos consumidores residenciais, 

relativamente ao uso eficiente de energia, na Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro. 

 

Esse trabalho foi desenvolvido no âmbito do universo profissional do autor, que na 

condição de gerente do programa residencial do PROCEL também coordenou a 

equipe que concebeu e realizou a pesquisa de campo. A aplicação dos questionários, 

tabulação e tratamento estatístico dos dados foram contratados pelo PROCEL junto ao 

Núcleo de Estatística Computacional da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro. 

 

1.3    Enfoque e delimitações  

 

A opção pelos consumidores residenciais como foco de estudo deve-se em parte ao 

fato de que todas as demais classes de consumo (industrial, comercial, serviços 

públicos etc.) são   “operadas” por indivíduos em última instância pertencentes àquela 

classe; em parte porque o comportamento do consumidor dito institucional está sujeito 

a critérios econômicos bem mais previsíveis (a lógica do custo/benefício); em parte 
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porque é no âmbito do consumo residencial que florescem as experiências e a 

literatura mais relevante para os propósitos profissionais do autor. 

 

No âmbito do setor residencial, o combate ao desperdício de energia elétrica acontece 

segundo dois movimentos principais, quais sejam: a aquisição dos aparelhos elétricos 

segundo o critério da eficiência energética e sua utilização de forma adequada. Em 

ambos os casos requer-se  do usuário um cuidado no ato de compra e/ou de 

consumo. Essa perspectiva sugere um outro enfoque aos programas de conservação 

de energia: o mercadológico. Mais especificamente, o Marketing Social (KOTLER e 

ROBERTO, 1989), como instrumento para difusão de idéias socialmente desejáveis e 

transformação do comportamento do público. Naturalmente, muitos outros poderiam 

ter sido adotados, mas este é o que mais se coaduna com os objetivos do estudo. 

 

No que tange às abordagens teóricas e práticas sobre o tema do comportamento dos 

consumidores, foram privilegiados aquelas que mais enfatizaram as aplicações 

concretas em programas de eficiência energética.  Nesse sentido, a  psicologia social 

e o marketing são as ”escolas” que mais se sobressaem neste trabalho.  A sociologia 

e a antropologia social também aparecem com razoável destaque, principalmente nas 

suas abordagens mais contemporâneas. 

 

O enfoque econômico-econométrico foi apenas tangenciado, não só pela exuberância 

com que outros estudos já trataram do assunto, mas também pelas próprias restrições 

conceituais discutidas ao longo do texto. 

 

Quanto às obras consultadas, a maioria delas são oriundas da América do Norte, 

naturalmente por ser lá onde os estudos com objetivos similares mais prosperaram. 

Embora a literatura nacional seja escassa sobre o tema, alguns trabalhos foram 
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encontrados e são valiosos para a compreensão de porque essa questão é tão pouco 

debatida no Brasil.   

 

Quanto à escolha do público alvo para o projeto piloto ter recaído sobre a Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, as razões são evidentes: praticidade e custo. 

 

1.4     Estrutura do texto 

 

A esta Introdução segue-se, no Capítulo 2, uma apresentação e discussão sobre os 

principais referenciais teóricos abordados no trabalho, envolvendo os conceitos-

chaves de atitudes, comportamentos e segmentação de mercado. 

 

No Capítulo 3 apresentam-se os resultados da pesquisa bibliográfica em autores 

internacionais. São retomados os temas tratados no capítulo anterior, mas agora sob 

uma ótica aplicada aos programas de eficiência energética. Procurou-se  conciliar uma 

certa apresentação da evolução histórica com a análise e discussão dos aspectos 

conflitantes ou complementares entre si. No Capítulo 4, procura-se fazer o mesmo, no 

âmbito da produção científica nacional. 

 

No Capítulo 5 é apresentado o experimento concebido para analisar as atitudes e 

comportamentos dos consumidores residenciais quanto ao uso de energia elétrica, 

bem como os resultados obtidos.  Embora circunscrito à Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro, acredita-se que a metodologia poderá ser perfeitamente  aplicável em 

outras regiões do Brasil.  Alguns dos resultados aqui obtidos ultrapassam os limites 

regionais, podendo servir para a compreensão do problema em sua dimensão 

nacional. Finalmente, no Capítulo 6 são sintetizados os temas estudados, 

apresentando-se os pontos conclusivos. 
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CAPÍTULO 2 

ESTABELECENDO O REFERENCIAL TEÓRICO: ATITUDES, COMPORTAMENTOS 

E SEGMENTAÇÃO DE MERCADO 

 

“ Algumas pessoas pensam que nunca escolhemos... Que somos vítimas, mercê de 

nossa classe social, de nossa aprendizagem passada, de nossos mestres e senhores; 

pobres criaturas condicionadas que se arrastam pelo mundo num estado de 

semiconsciência, jamais distinguindo as coisas por si próprias, sempre manipuladas, 

incapazes de exercer algo tão ilusório como o livre arbítrio...  

Mas nossa experiência íntima é outra. Temos o pressentimento do que nos compete 

decidir... 

De algum modo algo indistinto, estamos convencidos de que as nossas decisões e 

nossas próprias escolhas têm alguma coisa a ver com as ações que empreendemos...” 

Mary Tuck 

 

2.1 O problema da mensuração das atitudes e seu papel na predição de 

comportamento 

 

A maioria dos pesquisadores que têm se dedicado ao estudo do comportamento 

humano afirma que existe uma relação entre atitudes2 e comportamentos3. Há uma 

certa concordância de que a atitude contém três componentes básicos: o cognitivo 

(informacional), o afetivo (emocional) e o conativo (tendência para atuar) (AJZEN e 

FISHBEIN, 1977, HAWKINS et al., 1995, REICH e ADCOCH, 1976). Em que medida 

cada elemento influencia ou determina o outro é  a polêmica que se estabelece.  

 

                                                           
2 No âmbito deste trabalho, e diversamente do senso comum, o termo atitude será tratado como uma 
predisposição aprendida para responder de maneira sistematicamente favorável ou desfavorável a 
respeito de um dado objeto (que poderá ser um bem material, um fato ou uma idéia qualquer). Trata-se 
de uma postura mental  não nata, não hereditária e que não se adquire com o amadurecimento 
fisiológico, mas sim como resultado de um processo cognitivo-experimental. 
3 O conceito de comportamento aproxima-se do senso comum, significando a maneira de se proceder, 
representando o conjunto de reações dos indivíduos ao meio social. Especificamente o termo 
comportamento do consumidor significa a maneira pela qual um indivíduo ou grupo toma decisões 
relacionadas à seleção, compra e uso de  bens e serviços (MOREIRA et al., 1997, HAWKINS et al., 
1995). 
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Desde  a década de 20, muitos psicólogos têm-se  dedicado a essa questão, e grande 

parte de seu trabalho gravitou em torno das tentativas de mensurar a confiabilidade e 

a validade dessa variável, a atitude. Thurstone, Likert, Osgood e Guttmann devotaram 

anos de esforços de pesquisa à criação de “escalas de atitudes”, dispositivos pelos 

quais as atitudes pudessem ser medidas. O resultado indiscutível de todo esse 

trabalho foi mostrar a existência de algo que pode ser medido com confiabilidade nas 

escalas de atitudes. TUCK (1978) salienta que o problema aqui é semelhante ao das 

escalas de medição do Quociente de Inteligência (QI). Afinal, o que essas medidas 

estão medindo? Não são poucos os teóricos que argumentam que tais escalas são 

apenas uma medida daquilo – seja lá o que for – que essas escalas medem. Existe, 

portanto, uma variável hipotética  subjacente àquelas medidas, que serão arbitradas 

como atitudes medidas.  A pergunta que se coloca é:  Os testes de medição de 

atitudes realmente estão aferindo o grau de predisposição de um determinado público 

para responder numa direção favorável ou desfavorável a respeito de um dado objeto?  

 

TUCK (1978) destaca a existência de , pelo menos, três problemas distintos: 

 

i) “Como sabemos que essa subjacente variável hipotética medida é, de fato, uma 

predisposição para responder de certa maneira? Terá alguma coisa a ver com o 

comportamento? Poderemos demonstrar que  tem  qualquer conexão com o 

comportamento? 

ii) Como sabemos que essa subjacente variável hipotética medida tem algo a ver 

com a experiência de aprendizagem? Poderemos provar que depende da 

aprendizagem? Donde provém a “atitude” em que se baseia? Dispomos de algumas 

provas? 

iii) Como saber se essa variável subjacente que estamos medindo com as nossas 

técnicas de medição de “atitude” não depende simplesmente do comportamento? Não 

uma “predisposição para responder”, em absoluto, mas simplesmente um reflexo da 

última resposta comportamental?” 

 

Diante dessas questões se subdividem inúmeras tendências contemporâneas da 

psicologia social. A literatura indica que a corrente inspirada nos estudos de AJZEN e 
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FISHBEIN (1977, 1980) vem se estabelecendo com elevado reconhecimento entre os 

psicólogos sociais, a partir das seguintes respostas àquelas indagações: 

 

Primeiro: A maioria dos trabalhos experimentais até a década de setenta não 

logrou substanciar quaisquer relações reais entre as atitudes medidas e o 

subseqüente comportamento (WICKER, apud TUCK, 1978). Isto representou uma 

grande frustração para os psicólogos. Afinal de contas, foi numa tentativa de 

compreender as raízes do comportamento que o conceito de atitude se desenvolveu 

pela primeira vez.  

 

Segundo: Quanto à relação entre as  atitudes  e a  experiência cognitiva, não há 

dúvidas de que ninguém nasce portando valores ou opiniões próprias. As crenças são 

adquiridas no processo de integração do indivíduo ao meio sociocultural em que ele se 

insere. A atitude é, indubitavelmente, uma predisposição aprendida, mesmo que haja 

uma incerteza acerca daquilo que predispõe. 

 

Terceiro: Se os psicólogos demonstraram as fracas correlações entre atitudes e 

comportamento, o inverso não é verdadeiro. Experimentos efetuados pela escola da 

dissonância cognitiva (FESTINGER, 1975) mostraram que, pelo menos em alguns 

casos, as medidas de atitudes mudam com o tempo, a fim de ajustarem o 

comportamento “dissonante” à atitude original. Tais experimentos foram 

cuidadosamente planejados para mostrar que o fato de uma pessoa atuar contra a sua 

própria atitude era suficiente em si mesmo para mudar a atitude inicial4. 

 

Essas constatações geram uma forte suspeita quanto à utilidade do conceito de 

atitude como determinante de comportamento. Teria ele alguma importância ainda? 

                                                           
4 A explicação oferecida pelos teóricos da dissonância foi de que as pessoas não suportam achar-se 
incoerentes consigo mesmos; sentem-se constrangidas e inquietas ao fazerem alguma coisa que sabem 
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Os psicólogos, apesar das evidências empíricas, não abdicavam da crença intuitiva de 

que, de alguma forma, os comportamentos estavam relacionados às atitudes. 

 

A rigor, o desafio conceitual foi desmembrado em três partes: compreender a relação 

entre crenças  e atitudes, entre atitudes  e  intenções comportamentais e entre as 

intenções comportamentais e o comportamento propriamente dito. 

 

Foi à solução desse problema que Martin Fishbein se dedicou. Trabalhando em 

estreita colaboração com Icek Ajzen, outro psicólogo norte-americano, chegaram a um 

modelo consistente, cujo fator central, preditivo do comportamento, é a intenção 

comportamental5. 

 

AJZEN e FISHBEIN (1980) argumentaram que as intenções comportamentais são 

função de dois outros fatores básicos: a atitude da pessoa relativamente ao 

comportamento em questão e a  norma subjetiva6  percebida pela pessoa quanto a 

esse mesmo comportamento. A princípio tal formulação pode parecer um tanto 

simplificadora, mas mostrou-se muito eficaz em inúmeros casos.  

 

O modelo foi formalizado matematicamente e aplicado em situações tão diversas 

como: predição do comportamento de pessoas que desejam perder peso; orientações 

sobre escolha profissional; planejamento familiar; previsão de comportamento dos 

consumidores . TUCK (1978) informa que mais de quinhentas verificações empíricas 

comprovaram sua eficácia. A Figura 1 apresenta esquematicamente o modelo de 

                                                                                                                                                                          
reprovar intimamente. Assim, são motivadas a eliminar a dissonância e, como não podem desfazer o que 
fizeram, mudam simplesmente de atitude. 
5 O termo intenção comportamental  (“behavioral intention”) foi estabelecido a partir de experimentos 
cognitivos relacionados à teoria da aprendizagem (TUCK, 1978). 
6 Norma Subjetiva  refere-se à internalização pelo indivíduo de opiniões de outrem ou de outras 
influências externas (normas legais, costumes sociais e culturais e etc.) 



 
 

 
 

10 

Fishbein e Ajzen, denominado “Theory of Planned Behavior”7, ou ainda “Theory of 

Reasoned Action”(AJZEN e FISHBEIN, 1980). 

 

2.2 Teorias e mitos sobre o comportamento dos consumidores 

 

Existem diversas teorias sobre o comportamento dos consumidores.  Há, inclusive, 

uma área de estudo acadêmico ligada às escolas de economia e marketing 

formalmente denominada “teoria do comportamento do consumidor”.  A literatura é 

farta: HAWKINS et al. (1995), KOTLER (1980), WARD e ROBERTSON (1973), EAST 

(1997) são algumas referências clássicas. 

 

Mas, paralelamente às teorias formais, vêm sendo desenvolvidos inúmeros trabalhos 

empíricos, fazendo confluir contribuições tão diversas quanto os campos de aplicação 

em que haja interação humana.  Assim é que antropólogos, psicólogos, sociólogos, 

economistas e, óbvio, “marketeiros”, estão constantemente  aportando novidades 

teóricas e metodológicas de interesse para essa questão. 

 

                                                           
7 Uma interessante aplicação deste modelo no campo da eficiência energética é o estudo experimental 
relatado  por PETERS et al. (1998). 
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FIGURA 1 
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Quem quer que se aventure nesse vasto campo da teoria do comportamento do 

consumidor deve estar consciente de que estará caminhando sobre areia movediça, e 

caso tenha a pretensão de ser razoavelmente bem sucedido nessa empreitada deverá 

se valer ao máximo do acervo de conhecimentos acumulados.  O que não é tarefa 

fácil, diga-se de passagem, haja vista que, em muitos casos – a bem da verdade, na 

maioria deles – os enfoques são muito diferenciados, quando não absolutamente 

divergentes. Uma conceituação clássica do que seja o comportamento do consumidor 

foi estabelecida por Engel, Kollat e Blackwell:  

 

“atos de indivíduos diretamente envolvidos na obtenção e uso de bens e serviços 

econômicos, incluindo os processos de decisão que precedem e determinam esses atos” 

(apud TUCK, 1978). 

 

Ao estudioso do comportamento do consumidor interessa compreender os atos de 

compra, consumo e uso com um objetivo muito claro: influenciar os indivíduos em 

suas escolhas.  Por isso ele se pergunta: Podem ser identificados padrões regulares 

de compra e uso?; É possível compreendê-los?, Será possível prevê-los?, Em que 

medidas são influenciáveis?. 

 

Duas grandes correntes foram pioneiras nos estudos sobre o comportamento dos 

consumidores: a primeira, herda a tradição da escola behaviorista norte-americana e a 

segunda reflete as pesquisas empíricas surgidas no âmbito das empresas de 

publicidade e marketing. 

 

Representantes da primeira corrente, Nicosia, Engel/Kollat/Blaklwell, Howard e Sheth 

conceberam, nas palavras de TUCK (1978), modelos “pré-científicos”. Segundo essa 

autora, suas teorias careciam de estabilidade e  de variáveis mensuráveis.  Oferecem 

modelos do que poderia ser o comportamento do consumidor, mas não oferecem 

provas daquilo que eles descrevem. 
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Interessados sobretudo na persuasão dos consumidores, os publicitários das décadas 

de 50 e 60, que introduzem a segunda corrente, valiam-se de uma vaga crença no 

comportamento racional do consumidor.  A chamada “proposição única de venda” 

(unique selling proposition) sustentava a necessidade de se encontrar a “promessa”  

certa de cada produto, lógica e corretamente fundamentada.  Tudo o mais que se tinha 

a fazer era revelar isto ao público.  “O tecido XYZ é mais resistente porque sua fiação 

é reforçada”; “O creme dental LMN embranquece mais os dentes por causa do 

ingrediente mágico RST”.  Assim se apresentavam os anúncios na imprensa ou na 

televisão veiculados nas décadas de 50/60. 

 

Realizavam-se pesquisas rudimentares junto aos consumidores para avaliar o grau de 

interesse que esses anúncios despertavam, e eram realizados testes para verificar sua 

leitura e retenção.  O êxito do anúncio era mensurado pela proporção de pessoas 

capazes de recordar a promessa e o fundamento lógico da mensagem.  Era raro 

alguém investigar se aqueles que se lembravam do anúncio também compravam o 

produto. 

 

A fé nesses modelos “pré-científicos” sofreu ataques oriundos de diferentes campos 

do saber: 

 

A sociologia  demonstrou que as escolhas estavam, em grande parte, condicionadas 

aos constrangimentos dos vínculos sociais.  Especificamente os estudos sobre o 

comportamento do voto dos eleitores norte-americanos e britânicos, nas décadas de 

50/60, comprovou que a maioria das pessoas votava como seus pais e vizinhos, 

sugerindo que os “eleitores flutuantes” eram uma minoria. 
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Outro poderoso ataque partiu do campo da psicologia. Segundo TUCK (1978), o 

psicanalista austríaco Diecher desenvolveu uma linha de trabalho muito explorada 

pelo marketing, baseada nas concepções freudianas sobre o inconsciente.  De acordo 

com essa  corrente, o comportamento de compra seria baseado em motivações 

inconscientes. Argumentava-se que os homens escolheriam carros conversíveis 

devido a um anseio por status ou a um desejo de ter uma amante; as mulheres 

rejeitariam bolos prontos porque seu sagrado e inconsciente dever materno as 

induziria a contribuir com seu próprio esforço na tarefa de fazer o bolo; e assim por 

diante. 

 

A contribuição maior da psicologia, entretanto, vem dos estudiosos da teoria da 

motivação. O que é motivação ? Como surge? Como se manifesta? 

 

“Cada indivíduo tem um conjunto de necessidades que precisam ser atendidas.  Quando 

ele se defronta com uma necessidade não satisfeita, estabelece-se um estado de 

tensão, que gera um desequilíbrio. O indivíduo é internamente pressionado para resolver 

o problema, isto é, buscar uma solução que lhe permita atender àquela necessidade. A 

esse impulso para a ação, em busca do equilíbrio, chama-se motivação” (ROCHA e 

CHRISTENSEN, 1999). 

 

Inúmeros pesquisadores buscaram definir o que seriam motivos, necessidades ou 

desejos do indivíduo.  Murray desenvolveu entrevistas em profundidade, identificando 

elementos como: auto-realização, exibição, autonomia, afiliação, domínio etc. 

McClleland, por outro lado, classificou as necessidades humanas em três categorias: 

necessidade de realização, necessidade de afiliação e necessidade de poder. Apesar 

de muito utilizada, essa lista foi superada pela “hierarquia das necessidades” de 

Maslow, que estabelece cinco categorias distintas de necessidades: fisiológicas, de 

segurança, participação e afeição, estima e auto-realização. Segundo Maslow haveria 

motivos mais básicos do que outros, que devem ser satisfeitos pelo menos até um 
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nível mínimo, antes que outros motivos sejam mobilizados. (ROCHA e 

CHRISTENSEN, 1999, ZALTZMAN, 1997). 

 

Há ainda outras listas e explicações de motivações humanas, muitas delas 

contestando Maslow. Algumas das contribuições da Antropologia Social são os 

estudos sobre como o comportamento dos consumidores é afetado por condicionantes 

culturais. SHOVE et al. (1998) exemplificam alguns deles, denominados “cross-cultural 

analysis”, no âmbito do uso da energia8. 

 

Outro campo de estudo da psicologia que contribui para a compreensão do 

comportamento dos consumidores é o que se ocupa da cognição, processo complexo, 

ainda não completamente desvendado pelos pesquisadores, que inclui percepção, 

memória e julgamento, e está associado ao intelecto e ao conhecimento. 

 

Segundo Bayton (apud ROCHA e CHRISTENSEN, 1999) “ os processos cognitivos 

são intencionais, por auxiliarem o indivíduo em sua tentativa de obter satisfação de 

suas necessidades.  São também reguladores por determinarem em grande parte a 

direção e os passos específicos dados pelo indivíduo em sua tentativa de obter 

satisfação das necessidades iniciais”. 

 

Como nem  todas as capacidades cognitivas de um indivíduo encontram-se em 

equilíbrio, pode haver incoerências entre seu conhecimento, valores, atitudes e 

comportamento.  Freqüentemente as pessoas fazem algo que sabem que não 

deveriam fazer (ou em que não acreditam); outras vezes, manifestam opiniões 

                                                           
8 Recentemente tem-se falado em “Antropologia do Consumo” ou “Etnografia  do Consumo”, que seria 
uma área da Antropologia dedicada aos estudos de comportamento dos consumidores. Ver ROCHA 
(1995). 
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divergentes.  Ao desconforto psicológico resultante desse conflito interno chamou-se 

dissonância cognitiva9. 

 

A teoria da atribuição10 procura entender de que forma as pessoas explicam os 

eventos. Mesmo quando cientificamente despreparados para apresentar uma 

explicação, os indivíduos tenderiam a formular ou adotar alguma, baseada no bom 

senso.  Segundo a teoria da atribuição, as pessoas tenderiam a aceitar uma única 

explicação para os eventos, em vez de formular diversas hipóteses alternativas, que 

exigiriam testes empíricos para a escolha entre uma e outra explicação.  Os primeiros 

teóricos da atribuição observaram que as razões atribuídas aos eventos eram 

basicamente de dois tipos: ação de indivíduos – o próprio ou outros – e razões 

externas,  provenientes do ambiente ou da situação.  No entanto, diferentes razões 

seriam atribuídas a determinados resultados, dependendo de se os mesmos 

ocorressem com a própria pessoa ou com outros .  As situações negativas que afetam 

a própria pessoa são, por essa pessoa, atribuídas a fatores externos. Se o afetado é o 

outro, é exatamente esse outro o responsável.  Quando os resultados são positivos, 

essa tendência se inverte: os sucessos do próprio indivíduo são percebidos como o 

resultado de suas próprias ações, enquanto os sucessos de outros são mais 

facilmente modalizados, ou atribuídos a condições ambientais favoráveis, ou 

moderados por elas.  Esse fenômeno é conhecido como “erro básico de atribuição”, 

que ocorreria devido a dois fatores: de um lado, a necessidade de dar reforço positivo 

ao próprio ego (autovalorização), no caso de sucessos; de outro, a necessidade de 

proteger o ego (autoproteção), no caso de erros e insucessos.  Por exemplo, um 

consumidor entendido em automóveis  poderá explicar sua satisfação com um novo 

carro comprado atribuindo-a ao fato de ser comprador cuidadoso e experiente.  Se 

                                                           
9 FESTINGER (1995) a define como sendo “a existência de relações discordantes entre cognições”, e 
cognição como “qualquer conhecimento, opinião ou convicção sobre o meio ambiente, sobre nós próprios 
ou nosso comportamento”. 
10 Interpretação dada por ROCHA e CHRISTENSEN (1999) a partir de revisão realizada por Richard L. 
Oliver. 
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esse mesmo comprador comprar um carro problemático, poderá atribuir esse fracasso 

a um vendedor desonesto ou à baixa qualidade dos automóveis produzidos pela 

indústria nacional. 

 

Finalmente, a terceira grande fonte teórica para o estudo do comportamento do 

consumidor vem da economia. Segundo a síntese de TUCK (1978), o modelo 

tradicional do homem econômico pode ser originariamente atribuído a Adam Smith e 

Jeremy Bentham. Adam Smith baseou a sua doutrina de crescimento econômico no 

princípio de que o homem é movido pelo interesse pessoal.  Bentham concebeu o 

homem como se ponderasse os prazeres e as dores de toda e qualquer ação possível 

num sutil cálculo hedonista, explorando o que lhe der o máximo prazer e mínimo 

sofrimento.  Marshall introduziu o conceito de moeda como padrão aferidor de todos 

os valores.  Na economia clássica, o homem maximiza o seu poder de satisfação de 

necessidades e carências pessoais; toda e qualquer decisão de mercado que um 

homem toma é com o propósito de maximizar o ganho econômico para si mesmo. 

 

Thorstein Veblen foi um dos primeiros economistas a modificar esse quadro. 

Questiona até que ponto a vida econômica  é motivada por uma busca de prazer e 

status, e não por necessidades intrínsecas ou pela maximização do ganho monetário . 

Veblen inventou a expressão “consumo conspícuo” e mostrou como o comportamento 

econômico é altamente influenciado por um desejo de “exibição” , de ostentação do 

elevado status e poder gerado pela riqueza.  Ele próprio fora influenciado pelo 

surgimento da Antropologia Social e estava profundamente consciente da necessidade 

de introduzir, nas teorias de escolha aqueles fatores comportamentais que não 

poderiam ser exclusivamente medidos pela bitola monetária.  O homem também é 

controlado pelo desejo de adquirir status em seu grupo, de se ajustar aos seus 

amigos, pelas normas e hábitos de sua sociedade. 
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Ainda de acordo com TUCK (1978), George Katona, nos Estados Unidos, foi pioneiro 

no uso de estudos diretos das expectativas e intenções do indivíduo na previsão de 

tendências econômicas, e sua obra   inspirou toda uma escola de estudos sobre a 

base comportamental e psicológica das tendências econômicas.  Katona demonstrou 

como as mudanças psicológicas individuais (mudanças na atitude, por exemplo, ou 

nas intenções de compra) podem, quando agregadas, ter uma função explicativa e 

preditiva para os movimentos do mercado. Se uma proporção significativamente 

elevada da  população é otimista e alimenta esperanças de prosperidade futura, o 

mercado irá comportar-se de um modo muito diferente daquele que se observa 

quando as rendas diminuem e a expectativa é de desastre.  Os economistas passaram 

a compreender até que ponto as expectativas individuais influenciam   resultados finais 

tais como os processos de poupança e, por conseguinte, de investimento, e o controle 

da inflação.  Considera-se agora que o mito simplista do homem  “econômico” racional 

não é suficiente, e os teóricos buscam maneiras de quantificar e manipular as crenças 

e expectativas individuais ao nível microeconômico. 

 

Em resumo, sustenta-se aqui a hipótese de que o comportamento dos consumidores é 

claramente influenciado pela totalidade da sua experiência passada de aprendizagem , 

que pode lhes ter sido transmitida pelo meio social e cultural em que vivem, ou por 

intermédio de seus pais, amigos e meios de comunicação. 

 

Mas, por outro lado, as possibilidades de escolha existem e não podem ser 

negligenciadas. Todas as pessoas vivem experiências em que suas escolhas algumas 

vezes parecem ser inteiramente predeterminadas, outras vezes não. Em que medida 

ocorre essa predeterminação? 
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Apesar de contestado por muitos, o modelo de FISHBEIN e AJZEN, apresentado na 

seção anterior, ainda não foi superado por nenhum outro na pretensão de predizer 

como as pessoas fazem suas escolhas. 

 

A literatura da área de marketing faz uso de um modelo mais simples para explicar o 

comportamento de compra dos consumidores. Desenvolvido por HAWKINS et al. 

(1995), esse modelo mostrado na Figura 2 tem encontrado muita receptividade 

atualmente.  Seu  conceito central é o de “estilo de vida do consumidor” 11.  O lado 

esquerdo da figura mostra uma série de fatores de influência, alguns fatores externos 

ao consumidor (cultura, demografia, grupos de referência, etc.), outros internos a ele 

(percepção, personalidade, aprendizagem, etc.). 

 

Esse conjunto condiciona um processo decisório, como se vê no lado direito da figura, 

e que, genericamente, pode ser aplicado a qualquer processo de compra. 

                                                           
11 A expressão “estilo de vida” é aqui empregada na sua acepção mais ampla, abrangendo assim, as 
atividades do consumidor, seus interesses, opiniões, crenças, valores, aspirações, etc. Visto sob a ótica 
do marketing, o estilo de vida associa-se com os produtos que uma pessoa compra, as formas como ela 
os utiliza e o que passa a respeito deles (ZALTZMAN, 1997). 
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FIGURA 2 
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2.3 Conceito de segmentação de mercado 

 

 A  segmentação de mercado  surgiu na década de 50 – decorrente da constatação de 

que alguns dos pressupostos da teoria econômica neoclássica (competição perfeita, 

monopólio puro, etc.) não correspondiam à realidade dos negócios contemporâneos. A 

homogeneidade  presumida entre ambos os lados do mercado – oferta e demanda – 

tornara-se uma exceção, enquanto a heterogeneidade e a diversidade constituíram-se 

a regra. A segmentação do mercado vem atender à necessidade dos estrategistas de 

marketing para comercializar produtos e serviços num ambiente de concorrência 

imperfeita (SMITH, 1956). 

 

“Segmentação é o processo de dividir mercados em grupos de consumidores com 

necessidades e/ou características similares, que provavelmente exibirão comportamento 

de compra similar “ (WEISTEIN, 1995) 

 

A aplicação deste conceito às campanhas de marketing contrapõe claramente duas 

estratégias de atuação  distintas: uma que busca alcançar todo o mercado de uma 

maneira geral (difusão), outra que visa atingir públicos específicos (segmentação). 

 

Campanhas de combate ao desperdício de energia podem valer-se de ambas as 

estratégias, de acordo com os objetivos de cada iniciativa. Por exemplo, as 

campanhas de mídia realizadas pelo PROCEL em 1997 e 1998 objetivaram uma 

ampla conscientização sobre o problema do desperdício de energia elétrica e por isso 

foram dirigidas ao público geral. Por outro lado, o projeto de substituição de lâmpadas 

incandescentes promovido pela COELCE e PROCEL em 1997 visou um público alvo 

bem específico: consumidores residenciais de baixa renda, moradores da região oeste 

de Fortaleza - CE. A Figura 3 procura ilustrar a diferença entre ambas as alternativas. 
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FIGURA.3 
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Existem incontáveis maneiras de segmentar um mercado, sobretudo se o promotor 

cogita combinar várias delas. Partindo de pressupostos em parte  técnicos em parte 

pragmáticos, são usualmente empregados os seguintes critérios (RICHERS, 1991, 

MOREIRA et al., 1996): 

 

Segmentação geográfica: Geralmente é o primeiro critério de segmentação adotado. 

É relativamente fácil de ser aplicado e muito conveniente  do ponto de vista logístico. 

 

Segmentação sócio-econômica ou demográfica: Nem todos os produtos ou 

serviços são consumidos por pessoas de todas as faixas de renda, idade, sexo, 

instrução, ocupação, etc. Esta modalidade de segmentação é muito útil porque as 

variáveis sócio-econômico-demográficas apresentam boa correlação com a venda de 

vários produtos e serviços (KOTLER, 1980). 

 

Segmentação por comportamento de compra:  Esta forma de segmentação explora 

os comportamentos repetitivos de consumidores. É muito utilizada por supermercados, 

lojas de departamento, etc. 

 

Segmentação por benefícios: Ao comprar um bem, as pessoas sempre buscam 

benefícios identificáveis, que poderiam variar segundo os consumidores. Assim, para 

alguns, comprar uma lâmpada fluorescente compacta pode representar uma economia 

na conta de luz; para outros será a  melhor maneira de iluminar um cômodo; há ainda  

aqueles que a procuram  por sua longa vida útil.   

 

Segmentação psicográfica: Expectativas de vida, interesses pessoais, uso do tempo 

e do dinheiro, “status”, amizades, “hobbies” etc., ganham cada vez mais importância 

na sociedade contemporânea; por isso, muitas vezes, os traços de personalidade ou 

os estilos de vida dos consumidores são determinantes no padrão de compra e uso de 
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bens. Esta é uma modalidade de  segmentação bastante empregada atualmente, 

geralmente obtida utilizando técnicas de pesquisa de mercado com um razoável grau 

de sofisticação no tratamento estatístico. 

 

Identificar os consumidores segundo suas necessidades e desejos é fundamental para 

o planejamento do marketing. Vale assinalar que a  metodologia de segmentação do 

mercado segundo os estilos de vida encontra-se razoavelmente bem estabelecida na 

pesquisa de marketing, com muitas aplicações no campo do planejamento energético.  

Entretanto, a literatura não é unânime sobre o assunto. Alguns autores importantes 

como CEBON (1991) e LUTZENHISER (1993) argumentam que os estilos de vida são 

essencialmente descritivos e estáticos, isto é, que essa metodologia não permitiria 

captar e interpretar a dinâmica do processo de como e por que eles se estabeleceram.  

A insistência de alguns usuários desse modelo em guardar uma certa distância das 

variáveis sócio-demográficas pode gerar uma certa arbitrariedade e artificialidade na 

definição dessas tipologias:  Por que esses estilos e não outros? Com que grau de 

liberdade eles podem ser escolhidos?  Como os estilos de vida podem ser afetados 

pela saúde, educação, componentes raciais, fatores culturais etc? Como esses grupos 

se comunicam entre si? Como migram seus membros?  

 

Embora em muitos casos a dimensão sociocultural seja considerada, está implícito 

nas tipologias de estilo de vida, que os membros que as compõem são tratados como 

se lá estivessem por escolha voluntária.  Naturalmente, a liberdade em tal grau soa 

muito incômoda para os sociólogos e antropólogos, uma vez que, para estes, as 

categorias de “cultura” e “sociedade” deveriam prevalecer sobre a de “indivíduo”12. 

 

                                                           
12 Obviamente, aqui ecoam vozes provenientes de um debate muito mais profundo e acalorado que existe 
no seio das diversas escolas e correntes das ciências humanas e sociais, fugindo inteiramente ao âmbito 
desse trabalho. Um tratamento ao mesmo tempo leve e abrangente do tema é feito por Michel Löwy em 
Ideologia e Ciência Social. Alguns rebatimentos desta questão no Brasil são discutidos em BOMENY e 
BIRMAN (1991). 
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A questão fica bem posta nos termos propostos por SCHIPPER et al. (1989): 

 

“To understand the relationship between life-styles and energy use, we first review the 

structure of energy use by end-use sector. We then propose a scheme for measuring 

consumer activities ... we review demographic and social factors that may constrain 

activities choices, then return to the activity – based description of energy use to 
speculate on how changes in consumer activities could cause important changes 
in sectoral demand in the future”. (grifo nosso). 

 

Esse tema é central para esse estudo  e será retomado no próximo capítulo. 

 



 
 

 
 

26 

 

CAPÍTULO 3 

A LITERATURA INTERNACIONAL 

 
3.1 Abordagens iniciais 
 
Encontramos na literatura inúmeros e bem fundamentados estudos sobre   

conservação de energia dirigidos ao mercado residencial. O critério de seleção 

decorreu da importância e  repercussão que cada um dos autores examinados teve na 

história da conservação de energia. Alguns estudos evidenciaram-se pela fartura de 

referências cruzadas, outros ainda foram indicados por pesquisadores acadêmicos e 

executivos de concessionárias.13 Por se tratar de referências clássicas na área, os 

enfoques originais serão apresentados apenas em suas linhas básicas, omitindo-se, 

em favor da síntese e clareza, o excesso de elaboração e de hipóteses a que deram 

ensejo. Cada estudo mereceria uma exposição pormenorizada, mas optou-se por 

privilegiarem-se os resultados experimentais, deixando às referências bibliográficas a 

tarefa de suprir os detalhes. 

 

Segundo YERGIN (1979), há uma fonte de energia que não produz poluição, não gera 

resíduos radioativos  nem consome petrodólares, prosaicamente denominada 

conservation. Apesar disso, não recebe nem a ênfase nem a atenção que merece. 

Afirma Yergin que, se os EUA fizessem um sério programa de conservação de 

energia, poder-se-ia consumir de 30 a 40 % a menos de energia naquele País. 

 

Um dos maiores obstáculos à implementação dos programas conservacionistas seria 

a complexidade da adoção dessas ações por parte dos usuários, pois 

necessariamente haveria que   convencer milhões de diferentes consumidores a 

                                                           
13 O autor manifesta seu especial agradecimento a Howard Geller e Renee Nida ( ACEEE ), Jack Harbart 
( BC Hydro / Power Smart), Benôit Lebot ( IEA ), Loren Lutzenhiser ( Washington State University ), Willet 
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mudar  seus hábitos , fato geralmente associado à “falta de charme” atribuída a esse 

tipo de ação. Os americanos, segundo o autor, prefeririam desafios mais alentadores 

como o Projeto Apollo, por exemplo. ”Conservation is prosaic, even boring”, provoca 

Yergin.  

 

Com efeito, em conferência realizada em Los Angeles – em meio à comoção 

provocada pelo primeiro choque do petróleo, que adquiriu status moral equivalente ao 

desafio de uma guerra internacional – vários palestrantes reportaram seus esforços 

para vencer a “guerra”: o pessoal do petróleo do Alasca, com suas aventuras 

exploratórias; a turma de energia nuclear, lutando pelo estabelecimento desta 

tecnologia; os defensores dos combustíveis sintéticos derivados do carvão, além de 

outros entusiastas dessa ou daquela maneira de lidar com o problema. Eis que surge 

um engenheiro do Departamento de Água e Energia de Los Angeles relatando sua 

modesta campanha de redução de consumo. – Mas como?, foi a reação geral.  Numa 

conferência devotada à grande crise energética, em que se supõe a necessidade de 

grandes soluções nacionais, aparece alguém propondo ações simplórias como 

desligar lâmpadas! 

 

Um segundo obstáculo à conservação de energia, segundo Yergin, diz respeito à 

forma como a indústria de energia norte americana reagiu à crise do petróleo. Como 

era de  se esperar, as principais soluções propostas caminharam na direção do 

incremento da oferta de energia, buscando novas fontes ou reforçando/otimizando as 

já existentes. A indústria da conservação era então apenas uma  perspectiva: “The 

conservation industry has grown considerably since 1975, but is still a fredgling”. 

 

                                                                                                                                                                          
Kempton ( University of Delaware ) e Rafael Friedman ( Berkeley ) pelo acesso às valiosas referências tão 
gentilmente cedidas. 
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O terceiro obstáculo relaciona-se à crença na eficácia do mercado: “Let the market do 

its work”. Era de se esperar um crescimento de preços da energia após o embargo 

petrolífero no final de 1973, o que de fato ocorreu. O que Yergin salienta é que a alta 

dos preços, por si só, não gerou o mercado da conservação. 

 

Finalmente, um último grande obstáculo à conservação de energia reside na crença de 

então na relação unívoca entre crescimento econômico e consumo energético. Àquela 

época ainda prevalecia o dogma de que o crescimento econômico forçosamente 

incorreria num crescimento do consumo energético. Essa assertiva desqualificaria, 

pelo menos em teoria, quaisquer esforços de larga escala em conservação de energia. 

Na ocasião, Yergin já questionava este dogma e advogava uma maior flexibilidade, ao 

afirmar: “Energy use and economic growth are certainly not independent of one 

another, but the link between them is more elastic than is commonly assumed”. 

 

Nesse mesmo estudo, o autor aprofunda-se nas perspectivas da conservação nos três 

principais setores de consumo dos EUA: edificações (residências e comércio); 

indústria e transportes, que representavam na época 38%, 36% e 26%, 

respectivamente, do consumo nacional de energia. Especificamente referindo-se ao 

setor  residencial, em que o consumidor é desinformado e mais exposto às chamadas 

“falhas de mercado”, Yergin reclama uma política governamental que faça frente a tal  

situação, dando ênfase à “educação do público” e à “informação”. Avança em sua 

análise ao identificar a necessidade de mudar as atitudes humanas, enfatizando que 

não se pode subestimar esse aspecto. Nessa direção, desafortunadamente, suas 

propostas não passaram de uma vaga e ampla “campanha educacional”. 

 

O primeiro aspecto crítico a ser observado na abordagem de Yergin é que, das 26 

páginas que compõem o estudo, não mais do que dois parágrafos foram dedicados ao 
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comportamento dos consumidores. Isto, por si só, demonstra como o assunto era 

tratado. 

 

Um segundo aspecto merece atenção: para solucionar o suposto desinteresse dos 

consumidores residenciais, Yergin propõe subsídios diretos, concessão de créditos, 

etc., dentre outros possíveis incentivos econômicos. Pergunta-se:  O que pensam os 

consumidores sobre isto? É o que lhes interessa de  fato? Tais incentivos são aqueles 

realmente necessários à mudança de atitudes e comportamentos? Que consumidores 

são mais sensíveis a tais apelos? Como se vê, essas são perguntas que não foram 

formuladas na época por Yergin. 

 

Além disso, o autor propõe que a melhor maneira de conceituar a conservação seria 

como uma fonte alternativa de energia. Ora, em que pese a vantagem de se elevar  a 

conservação ao status de fonte energética, muito útil às naturais comparações de 

economicidade com as fontes convencionais ou outras fontes alternativas, essa 

abordagem peca por posicionar a conservação no âmbito da oferta de energia. Mais 

uma vez, afasta-se da perspectiva dos consumidores. 

 

Assim, não há a visão de que a conservação (ou, pelo menos, a idéia da conservação) 

seria um produto a ser vendido aos consumidores. A ênfase no binômio “informação + 

educação” desconhece o fato de que estamos lidando com consumidores e não com  

crianças indefesas. Trata-se, portanto, de uma solução incompleta para o problema. 
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3.2 A dimensão humana dos programas de conservação de energia 

 

No início dos anos 80, percebendo, finalmente, a importância de compreender a 

dimensão humana do uso da energia , requisitou a Paul Stern e Elliot Aronson, 

renomados pesquisadores na área da psicologia social, um estudo abrangente sobre a 

questão14. Os propósitos do DOE eram: 

 

i) “Melhorar a precisão das previsões sobre a resposta comportamental aos incentivos 

financeiros (concedidos aos consumidores). 

ii) Aumentar o conhecimento dos efeitos das abordagens  não econômicas na 

mudança de comportamento, tendo em vista a relação entre as normas sociais e os 

comportamentos individuais. 

iii) Aumentar a capacidade do público em geral de fazer escolha entre as novas 

tecnologias energéticas  existentes. 

iv) Antecipar as conseqüências de políticas energéticas alternativas” (STERN e 

ARONSON, 1984). 

 

Havia dois pressupostos bem claros quando foram estabelecidos tais objetivos: muitos 

dos incentivos até então concedidos pelo governo ou concessionárias norte-

americanas não tiveram o efeito esperado e as próprias aplicações de políticas mais 

gerais também poderiam ter um efeito diferente do previsto. A principal razão para isso 

seria que nem sempre os indivíduos agem racionalmente. Stern e Aronson 

constataram e se perguntaram por que bons equipamentos ou políticas às vezes eram 

recebidos com apatia ou oposição pelo público. Um outro indicador preocupante era a 

baixa resposta às auditorias energéticas residenciais, com adesões inferiores a 5%15. 

 

Segundo os autores, nas sociedades modernas, a energia tem, pelo menos, quatro 

significados distintos: ela é, simultaneamente, uma mercadoria, um recurso ecológico, 

uma necessidade social  e uma coleção de materiais estratégicos.  As pessoas, no 

                                                           
14 Tal trabalho foi disponibilizado ao público geral sob o título Energy Use: The Human Dimension e 
publicado em 1984. Ver STERN e ARONSON (1984) 
15 Ver HIRST et al. (1981) 
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entanto, quando pensam em energia tendem a focar em um único aspecto de cada 

vez. O que os dois pesquisadores propõem é explorar as diferentes formas de se olhar 

para as questões de política energética, a partir da compreensão mais ampla de como 

a energia é percebida e utilizada. Isso poderia “ampliar o leque das alternativas de 

políticas energéticas, diminuindo surpresas desagradáveis e tornando mais eficientes 

os projetos e programas de eficiência energética” (STERN e ARONSON, 1984). 

 

A percepção da energia pelas pessoas alterou-se significantemente conforme foram 

evoluindo as fontes e os usos dessa energia. Assim, quando a lenha tinha um papel 

preponderante no consumo doméstico, seu significado era associado ao trabalho para 

obtê-la, fato esse de fácil percepção e mensuração. Com o carvão, o óleo e o 

querosene, isto mudou. Atualmente, o único aspecto sensível talvez seja a conta que 

se paga às concessionárias, ou o combustível adquirido nos postos. 

 

Sob o ponto de vista individual do usuário de energia, identificaram-se cinco diferentes 

aspectos: 

 

i) “o indivíduo como  comprador de equipamentos e produtos que consomem energia; 

ii) o indivíduo como consumidor, usuário destes equipamentos; 

iii) o indivíduo como membro de um grupo social; 

iv) o consumo energético como expressão dos valores pessoais; e 

v) o usuário que quer evitar problemas.” (STERN e ARONSON, 1984). 

 

Quaisquer políticas que visem a orientar o consumo de energia, dizem os autores, 

devem levar em consideração todos esses fatores. Imerso num sistema de complexas 

relações de consumo e comportamento, os indivíduos nem sempre decidem e agem 

segundo a racionalidade econômica. Não raro, determinantes sociais e culturais, ou 

mesmo valores íntimos, orientam comportamentos justamente no sentido contrário16. 

                                                           
16 KEMPTON e MONTGOMERY (1982) em seu clássico estudo Folk Quantification of Energy analisam 
esta questão, posteriormente retomada em Do Consumers know “what works” in Energy Conservation? 
(KEMPTON et al, 1985). 
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Seguindo esta linha de raciocínio, são destacados alguns processos que governam o 

comportamento: o behavioral momentum17; a imitação; a comunicação e, também, os 

valores individuais associados à energia. 

 

Para se obter uma real transformação no comportamento dos indivíduos seria 

necessário manejar todos esses processos com habilidade, sendo, no entanto, 

necessário compreender a clientela para a qual o programa será dirigido. A razão do 

insucesso de inúmeros programas governamentais seria atribuída principalmente à 

desconsideração desta questão decisiva. 

 

Stern e Aronson enfatizam com veemência a importância e os cuidados com a 

comunicação dos programas de conservação, fator crítico de sucesso. Por considerar 

esse aspecto apenas em sua dimensão técnico/operacional, vários programas 

fracassaram. Com efeito, segundo  os pesquisadores, “a informação será mais eficaz 

se o mercado for segmentado, a fim de  informar os diferentes grupos através de 

formas apropriadas...” 

 

Esta afirmação talvez tenha sido uma das primeiras encontradas na literatura em que 

a segmentação de mercado foi enunciada como fator crítico a ser considerado na 

concepção dos programas. 

 

3.3 O Experimento pioneiro de Peter Ester 

 

Em meados da década de 80, o pesquisador holandês Peter Ester publica os 

resultados de um extenso e detalhado experimento de campo, no qual buscou 

identificar: 

                                                           
17 Trata-se de uma certa inércia que as pessoas apresentam em relação aos comportamentos e hábitos 
arraigados, dificultando sua transformação. 
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i) “Os fatores que regulam a disposição dos consumidores de conservar energia em 

suas residências. 

ii) As intervenções comportamentais que podem ser utilizadas para promover a 

conservação de energia junto aos consumidores e sua eficácia estimada (tanto em 

termos de mudança de comportamento quanto em energia conservada). 

iii) A eficácia real ou  empírica dessas intervenções” (ESTER, 1985). 

 

Ester argumenta que a conservação de energia como solução energética para as 

crises do petróleo pela foi pautada pelos diversos governos sobre uma agenda 

predominantemente tecnológica, que promoveu incrementos na eficiência energética 

de equipamentos e processos industriais18. 

 

O ponto de partida do estudo foi a contestação de que a conservação de energia 

deveria ser  definida como uma questão predominantemente tecnológica. 

Advogava ele que se tratava fundamentalmente  de um problema 

comportamental19. 

 

Sua base de raciocínio parece evidente: de nada adianta dispor de novas tecnologias 

mais eficientes se elas não forem aceitas e utilizadas pelos consumidores. A teoria da 

inovação e difusão tecnológicas vem reforçar esse ponto de vista. DANKO (1983) 

abordou com precisão a questão, para a qual WARD e ROBERTSON (1973) já 

alertavam desde a primeira crise do petróleo.  

 

O consumo de energia está relacionado não só com o aparato tecnológico, mas 

também com os hábitos, atitudes, valores, crenças, normas e estilos de vida dos 

                                                           
18 Ver também DARLEY (1978), BAUM e SINGER (1981), OLSEN e JOERGES (1981), citados por 
ESTER (1985). 
19 Deve-se registrar que naquela época inúmeros autores também levantaram argumentos semelhantes. 
OSKAMP (1981), SELIGMAN e BECKER (1981), CONE e HAYES (1980), GELLER, WINETT e 
EVERETT (1982), também citados em ESTER (1985). Posteriormente, esta argumentação foi reforçada e 
enriquecida pelos psicólogos sociais norte-americanos: CONSTANZO et al. (1986), COLTRANE, 
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indivíduos e das famílias. Assumir com radicalidade esse fato implica reconhecer a 

natureza social e  cultural  da conservação de energia. Infelizmente nenhum outro 

sociólogo contemporâneo de renome - com exceção talvez de COTTRELL (1955), em 

seu clássico Energy and Society - debruçou-se sobre o tema. Como conseqüência, 

tanto a antropologia como a sociologia têm dado poucas contribuições para que esse 

aspecto sociocultural  da conservação de energia seja aprofundado20. 

 

Ester formulou e testou inúmeras hipóteses objetivando verificar as correlações entre 

atitudes e comportamento, focando principalmente: 

 

i) atitudes gerais e específicas relativas à conservação de energia; 

ii) conhecimento sobre energia; 

iii) eficácia da campanha informativa; 

iv) eficácia dos mecanismos de autocontrole (self monitoring e feedback) 

 

As conclusões a que Ester chegou não foram muito animadoras. Embora tenham sido 

detectadas atitudes favoráveis à conservação de energia, a correlação entre estas e a 

efetiva mudança comportamental foi muito baixa (inferior a 0,3). A economia de 

energia obtida foi pouco significativa21. Conclui o pesquisador que “aparentemente, as 

intenções de conservação de energia são complexamente determinadas e muito 

difíceis de serem previstas”. 

 

Quando foram publicados, esses resultados causaram um grande impacto no meio 

acadêmico e entre os planejadores de programas de conservação. Passou-se a 

                                                                                                                                                                          
ARCHER e ARONSON (1986). STERN (1986) ampliou o debate ao relativizar também a racionalidade 
econômica  nas decisões dos consumidores de energia. 
20 Cientistas sociais norte americanos como Loren Lutzenheizer, Barbara Farhar, Willett Kempton e 
Harold Wilhite, entre outros, têm feito um esforço de lançar luzes sobre a  questão, mas ainda não 
lograram os mesmos resultados obtidos pelos psicólogos sociais. Esse assunto será tratado com maior 
profundidade adiante. 
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questionar profundamente a validade das campanhas informativas visando a 

modificação das atitudes dos consumidores. 

 

3.4 Contribuição da psicologia social 

 

Desde o final dos anos setenta, pesquisadores da área de psicologia social foram 

chamados a contribuir nos programas de conservação norte-americanos, no intuito de 

ampliar o enfoque predominantemente tecnológico e de buscar compreender os 

aspectos psicossociais do comportamento dos consumidores. CARDIA e ALUCCI 

(1998) sintetizaram o objetivo desses estudos, enfatizando a dificuldade de converter 

informação em ação. As questões que  os psicólogos se colocaram eram da seguinte 

ordem: “Por que as informações sobre conservação não bastavam para mudar o 

comportamento das pessoas? Por que, apesar de preocupadas com a preservação do 

meio ambiente, as pessoas nada faziam para preservá-lo? Por que o comportamento 

delas era tão irracional? Por que preferiam instalar aquecedor solar a calafetar a 

casa?”. 

 

CARDIA e ALUCCI (1998) enfocam essa problemática segundo o conceito do 

chamado dilema dos “commons”, que surge quando a rapidez do consumo de 

recursos comuns compromete sua disponibilidade futura. O dilema então se apresenta 

aos consumidores como uma decisão (tradeoff) entre renunciar à liberdade de 

consumir – reduzindo o consumo e eventualmente o conforto pessoal em favor da 

sustentabilidade futura – e continuar consumindo os recursos à mesma velocidade, 

ameaçando assim o futuro comum do grupo. Para as autoras “a resolução desse tipo 

de dilema exige que haja uma coerção mútua a partir de um acordo coletivo de auto 

restrição.” 

                                                                                                                                                                          
21 Este resultado foi atribuído ao fato de que o consumo “automático” dos sistemas de aquecimento 
deixava pouca margem de mudança comportamental. 
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Tal abordagem se presta tanto à conservação de energia quanto à conservação de 

outros recursos naturais como a água, por exemplo, conquanto cada foco guarde 

especificidades próprias no que tange à produção, estocagem e comercialização, e à 

forma como os consumidores percebem  a importância relativa desses “produtos” na 

sua realidade cotidiana. 

 

O início da década de 80 presenciou um avanço expressivo de programas de 

conservação de energia nos EUA, notadamente no estado da Califórnia, em que o 

chamado Grupo de Santa Cruz22, liderado por Elliot Aronson, desenvolveu e 

acompanhou inúmeros programas desse tipo. 

 

Um notável avanço teórico e experimental foi obtido . Em meados dessa década, dois 

livros tornaram-se clássicos por promoverem uma seleção de trabalhos dos principais 

expoentes das diversas áreas de ciências humanas, que tentavam responder às 

questões colocadas pela Psicologia Social: Families and the Energy Transition, 

publicado em 1985 pela Haworth Press, e Energy Efficiency: Perspectives on 

Individual Behavior, publicado em 1987 pelo American Council for an Energy-Efficient 

Economy. Este último apresentou o que de melhor foi debatido no painel Human 

Dimensions, nos estudos de verão promovidos bianualmente por aquela instituição. 

Em que pesem a diversidade e a abrangência dos trabalhos publicados, alguns 

aspectos comuns ficaram evidenciados e serão comentados a seguir. 

 

A dificuldade de comunicação com o consumidor. Esta questão está associada ao 

binômio informação + motivação. KEMPTON et al. ( 1985 ) reportam os resultados de 

uma pesquisa realizada em 1.000 domicílios no estado de Michigan, no âmbito do 
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Project Conserve. Concluiu-se que os estímulos conservacionistas – fundamentados 

no uso adequado dos  equipamentos domésticos e na aquisição de produtos eficientes 

– foram percebidos e interpretados como um chamamento ao sacrifício do conforto, e 

que se ignorava o significado da relação custo / benefício23 . 

 

SELIGMAN (1985) discute o papel da informação para os consumidores, 

discriminando três  funções específicas: conhecimento técnico,  feedback e 

comunicação persuasiva. Sua análise indica que o sucesso da comunicação está 

condicionado à credibilidade da fonte de informação, à clareza e praticidade das 

instruções e das medidas propostas, à vividez das mensagens e à relevância da 

informação para quem a recebe. 

 

A dificuldade de mobilização dos consumidores. Trata-se de uma conseqüência 

natural da questão anterior. vencer essa dificuldade pressupõe mudança atitudinal e 

comportamental24 das pessoas.  Analisando campanhas de larga escala de 

conservação de energia nos EUA, o Grupo de Santa Cruz (CONSTANZO et al., 1986, 

COLTRANE et al., 1986, ARCHER et al., 1987) reporta que tais esforços 

mobilizatórios estão embasados implicitamente em duas “vagas teorias” de 

comportamento conservacionista: o modelo de mudança atitudinal e o modelo 

econômico-racional. O modelo atitudinal assume que o comportamento 

conservacionista será uma conseqüência automática das atitudes favoráveis à 

conservação de energia. Já o modelo econômico-racional assume que as pessoas 

terão os comportamentos conservacionistas que forem economicamente vantajosos.  

                                                                                                                                                                          
22 Formalmente denominado Energy Conservation Research Group, Stevenson College, University of 
California at Santa Cruz, o grupo era também formado por Dane Archer, Scott Coltrane, Suzanne Yates, 
Mark Costanzo, Thomas Pettigrew, dentre outros. 
23 Em estudo anterior, KEMPTON e MONTGOMERY (1982) ilustram a maneira peculiar como os 
consumidores percebem e interpretam o valor do seu consumo energético. 
24 Retomando os conceitos alistados anteriormente, o significado do termo atitude no âmbito das ciências 
humanas representa uma avaliação mental ou uma predisposição consistente de uma pessoa em relação 
a um objeto ou idéia, positiva ou negativamente. Comportamento por outro lado, implica um movimento 
objetivo relativamente a um ato de compra ou uma maneira de uso, cuja repetição continuada pode-se 
converter em hábitos de consumo. (HAWKINS et al., 1995, AJZEN e FIZHBEIN, 1977).    
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Afirmam os pesquisadores que, nos EUA, de uma maneira geral, as concessionárias 

freqüentemente basearam seus programas no modelo atitudinal, promovendo 

custosas campanhas de publicidade, desenhadas para gerar atitudes favoráveis à 

conservação de energia25. Por outro lado, as agências governamentais empregaram 

predominantemente o modelo econômico-racional26, concedendo incentivos 

econômicos, do tipo desconto e créditos diretos na compra de produtos eficientes (os 

chamados rebates), pagamentos facilitados em prestações debitadas na conta de 

energia etc. Acreditam os autores que, embora tais “teorias” sejam intuitivamente 

razoáveis, elas subestimam a complexidade do comportamento humano. No que diz 

respeito ao modelo atitudinal, pesquisas na área de ciências humanas demonstram 

que raramente se verifica uma correlação forte e consistente entre atitudes e 

comportamentos subseqüentes (AJZEN e FISHBEIN, 1977). Com relação à 

conservação de energia, pesquisa exploratória (ARCHER et al., 1987) realizada no 

condado de Santa Cruz, Califórnia, comprovou tal hipótese, confirmando inclusive 

resultados já obtidos anteriormente (OLSEN, 1981, ESTER, 1985). 

 

ARCHER et al. (1987) também demonstraram a relativa ineficácia dos incentivos 

econômicos. A racionalidade implícita nesse paradigma pressupõe adequada 

compreensão de tais incentivos a fim de se tirar proveito dessas vantagens. Ora, 

confrontando-se quatro diferentes tipos de incentivos concedidos naquele 

experimento, a média de informantes com razoável compreensão das vantagens 

oferecidas não chegou a 20%. Levem-se em conta, ainda, os razoáveis índices de 

escolaridade, renda e engajamento ambiental da comunidade estudada e não será de 

se estranhar que a efetiva taxa de participação de consumidores em programas de 

                                                           
25 E, obviamente, para melhorar a imagem das empresas junto aos seus clientes. 
26 Guardadas as devidas diferenças, pode-se afirmar que no Brasil também se verificou um processo 
semelhante. Mais recentemente, em 1997 e 1998, as campanhas de mídia promovidas pelo PROCEL 
indicam a utilização de ambas as estratégias (Leonelli et al., 1998). 
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incentivo raramente ultrapasse 5% do público-alvo27 (HIRST, 1981, STERN e 

ARONSON, 1984, COLTRANE et al., 1986). 

 

Concluem os psicólogos sociais que há fortes evidências de que os paradigmas 

atitudinal e econômico-racional falharam em prever e estimular a mudança do 

comportamento dos consumidores. Programas baseados exclusivamente em tais 

pressupostos estariam fadados ao insucesso. 

 

Naturalmente é de se esperar que haja uma proposta alternativa por parte desses 

pesquisadores. Senão, vejamos: “embora tanto atitudes como incentivos econômicos 

sejam importantes mediadores do comportamento, faz-se necessário um modelo 

diferenciado de comportamento no uso da energia” que permita influenciar mais 

efetivamente os processos decisórios das pessoas e provê-las de informações mais 

estimulantes (CONSTANZO et al., 1986). 

 

Os fundamentos de um modelo baseado nos princípios da psicologia social são 

apresentados por COLTRANE et al. (1986). A partir da observação e análise dos 

programas de conservação mais bem sucedidos nos EUA, foram sintetizados 

dezenove fatores de sucesso, apresentados nos Quadros 1 e 2. O novo modelo 

proposto pelo Grupo de Santa Cruz explora sobretudo os conceitos de Difusão de 

Inovações (ROGERS, 1962, DANKO, 1983) e Difusão Social (FGV, 1987). Estabelecer 

um compromisso entre as agências governamentais (ou concessionárias) com os 

clientes foi reconhecido como o principal fundamento desse novo paradigma. Tal 

compromisso é traduzido pela clareza e legitimidade das razões pelas quais os 

programas estão sendo estabelecidos, e pelo reconhecimento das necessidades dos 

                                                           
27 O programa de substituição de lâmpadas recentemente realizado em Fortaleza-CE teve uma taxa de 
participação de aproximadamente 2% (JANUZZI et al., 1998).   
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consumidores, respeito aos seus valores, crenças individuais e sua inserção no 

ambiente social. 

 

É fácil perceber que essa abordagem abriu caminho para a introdução de enfoques e 

técnicas claramente mercadológicas, como será exposto adiante. 

 

Considerando muitos dos fatores listados nos Quadros 1 e 2, a Boneville Power 

Administration levou a termo o Hood River Conservation Project, no estado de Oregon. 

HIRST (1989) relata que 91% do público alvo aderiu ao projeto. 
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Quadro 1 – Fatores de sucesso para o “marketing” de programas de 

conservação de energia. 
 

 
DESCRITOR ORIGINAL 

 

 
DESCRIÇÃO 

 

 

1 

 

Informação vívida 

 

Usar exemplos concretos e demonstrações 

práticas 

 

2 Informação personalizada 

Prover recomendações inividualizadas 

(diagnósticos em toda a população-alvo, 

com relatórios personalizados)   

3 Apelos pessoais 

 

Interagir direta e pessoalmente com cada 

consumidor do público-alvo 

 

4 Fontes críveis 

 

Utilizar referências pessoais de reconhecida 

credibilidade  

 

5 Visibilidade 

 

Valer-se de demonstrações públicas visíveis 

 

6 Difusão social 

Constituir uma rede de difusores da 

informação e depoimentos pessoais para 

vizinhos e parentes 

7 Segmentação de mercado 
Desenhar promoções e dirigir informações 

para grupos específicos de clientes 

8 Penetração no mercado 

 

Promover companhas “porta-a-porta” 

 

9 Eqüidade Alcançar públicos minoritários, como 

inquilinos, baixa renda, etc. 

Fonte: Adaptado de COLTRANE et al. (1986) 
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Quadro 2 – Fatores de sucesso para a “execução” de programas de 
conservação de energia. 

 
 

DESCRITOR ORIGINAL 
 

 
DESCRIÇÃO 

 

 

1 

 

Conveniência 

 

Propor procedimentos simples e fáceis 

 

2 Flexibilidade 

 

Dar ao consumidor a escolha das ações a 

serem implementadas 

3 Intervenções fortes 

 

Promover equipamentos de preços 

razoáveis 

4 Resultados rápidos 

 

Focar no rápido reconhecimento dos 

benefícios do programa 

5 Participação ativa 

 

Encorajar ações do tipo “faça você mesmo” 

 

6 Incentivos Financeiros 

 

Oferecer descontos, financiamentos etc. 

 

7 Cesta de serviços 

 

Coordenar as diferentes ofertas de produtos 

e serviços 

8 Controle de qualidade 

 

Conduzir inspeções de acompanhamento do 

programa 

9 Avaliação 

 

ncluir a avaliação de resultados na 

concepção dos programas  

10 Medição 

Utilizar a medição direta ou o 

acompanhamento das contas de energia na 

avaliação dos resultados 

Fonte: Adaptado de COLTRANE et al. (1986). 
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3.5 Avanços do enfoque mercadológico e estratégias de “Transformação de 

Mercado” 

 

No início dos anos noventa surge uma nova abordagem nos programas de 

conservação de energia, tributária das correntes precedentes. Ao mesmo tempo que 

busca promover as novas tecnologias de uso final, leva em conta as condições 

objetivas do mercado. Valendo-se das contribuições dos psicólogos sociais e dos 

profissionais da área de marketing, são concebidos novos programas mais 

aperfeiçoados e abrangentes visando resultados de longo prazo28. Trata-se da 

Transformação de Mercado (TM), cujas principais definições encontradas na literatura 

são mostradas no Quadro 3. 

                                                           
28 Um enfoque mais específico, consagrado pelas concessionárias norte-americanas é o chamado 
Gerenciamento pelo Lado da Demanda – GLD (Demand Side Management – DSM), exaustivamente 
tratado na literatura. Uma abordagem didática e abrangente é apresentada em JANNUZZI e SWISHER 
(1997), que também descreve a evolução deste enfoque em direção ao  Planejamento Integrado de 
Recursos – PIR (Integrated Resources Planning – IRP). 
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Quadro 3 - Conceitos de transformação de mercado 
 
 

“A transformação de mercado ocorre quando um programa de gerenciamento de 

demanda induz a uma mudança permanente na estrutura do mercado de produção e 

serviço de energia, ou no comportamento dos atuantes no mercado que resulte numa 

maior adoção e penetração de tecnologias energeticamente eficientes”. 

Mitchell Rosemberg 

 

“Transformação de mercado é o esforço estratégico realizado pelas concessionárias e 

entidades que induza mudanças comportamentais duradouras no mercado, que 

resultem num aumento na adoção ou penetração de tecnologias e práticas 

energeticamente eficientes”. 

Ken Keating 

 

“Transformação de mercado é aquela cujos programas encorajam a adoção 

largamente difundida de tecnologias avançadas de eficiência energética, que não 

estão ainda disponíveis, ou que, em virtude de uma distribuição ineficiente, são 

praticamente  indisponíveis, antes do programa ser adotado”. 

David Goldstein 

 

“Transformação de mercado pode ser definida por aquela que possui a habilidade de 

mudar o mercado consumidor de energia elétrica de um modo permanente, ou seja, 

que este permaneça transformado, mesmo depois dos incentivos terem terminado”. 

Power Smart 

 

“Transformação de mercado é um processo no qual as inovações relativas à eficiência 

energética são introduzidas no mercado e, ao longo do tempo, vão penetrando em 

larga escala no mercado potencial” 

Geller e Nadel 

Fonte: Elaboração própria 
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Extraindo-se desses conceitos os elementos comuns, percebem-se os seguintes 

fatores-chave: 

 

Penetração de tecnologias eficientes no mercado. O objetivo principal da TM é 

aumentar significativamente a participação no mercado dos produtos eficientes, 

através do estímulo à modificação do comportamento de compra dos consumidores, 

atingindo índices de penetração (“market share”) significativos (algumas vezes até 

superiores  a 70%). 

 

Introdução de práticas eficientes. Deseja-se que os consumidores não apenas 

adquiram produtos eficientes, mas que também os utilizem da maneira adequada. 

 

Perspectivas de longo prazo. Pretende-se que as inovações tornem-se perenes no 

horizonte de longo prazo, independentemente de eventuais incentivos (financeiros ou 

não) que eventualmente tenham sido concedidos nas fases iniciais do programa. Um 

programa completo de TM pode levar de 7 a 10 anos para sua plena consecução. 

 

Atuação em consonância com o mercado. Significa o reconhecimento de que o 

mercado é regido por normas implícitas ou explícitas que medeiam os interesses dos  

agentes econômicos e sociais e de que  quaisquer intervenções no sentido da 

promoção da eficiência energética deverão contemplar os interesses específicos dos 

atores envolvidos. 

 

É necessário contextualizar a questão. Nos EUA, até o final da década de 80, as 

concessionárias americanas estruturavam-se da forma tradicional: verticalizadas da 

geração à distribuição; reguladas por comissões públicas que asseguravam uma certa 

taxa de retorno em troca do cumprimento de princípios acordados de gerência e 

desempenho; regime de monopólio natural (CERI, 1997). 
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Até então, o interesse básico das concessionárias era administrar sua curva de carga 

de maneira racional, donde consolidaram-se os programas de GLD. As principais 

ações que constituíam tais programas, na maioria das vezes, concorriam com outros 

projetos de aumento da oferta, e naturalmente eram precedidas de criteriosas 

avaliações do tipo custo/benefício29. 

 

Essa política ganhou força na medida em que as comissões reguladoras autorizavam 

a capitalização dos investimentos em GLD como se fossem projetos de expansão da 

oferta. Uma característica importante do GLD é que suas ações visavam resultados 

imediatos, com impactos técnico-econômicos de curto prazo, cujo horizonte em geral 

era de um ano. 

 

A partir dos anos 90, esse cenário se altera radicalmente: a emergência das novas 

tecnologias de ciclo combinado, associadas à redução do preço do gás natural, tornam 

o suprimento de energia elétrica abundante; o crescimento da demanda dá-se em 

níveis moderados; inúmeros estados iniciam um processo de desregulamentação, 

reestruturação e privatização; novas entidades prestadoras de serviço chegam ao 

mercado. O GLD sofre então um duro golpe: a desverticalização das concessionárias, 

transformando as áreas de geração, transmissão e distribuição em empresas distintas, 

desfaz a lógica inicial do processo, na qual o gerenciamento da demanda contribuía 

para a redução ou postergação dos investimentos na oferta. 

 

O novo regime competitivo no mercado de energia elétrica provocou uma retração 

sensível nos investimentos em GLD das concessionárias, principalmente nos 

                                                           
29 Neste caso não só a ótica da concessionária era contemplada, mas também a da sociedade e a do 
consumidor. Ver JANNUZZI e SWISHER (1997). 
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programas que envolviam incentivos financeiros (rebates) ou instalação direta 

(doação). 

 

Renasceram, no entanto, os programas de menor custo envolvendo campanhas 

informativas ou financiamento de equipamentos eficientes, sobretudo devido ao 

reconhecimento da importância de se manter – ou conquistar – a simpatia e 

preferência dos consumidores. 

 

Se o GLD institucional perde espaço, outros mecanismos alternativos como o 

marketing e campanhas promocionais compartilhadas ganham importância na 

estratégia comercial das concessionárias (TIEDMANN e NELSON, 1998). Por outro 

lado, os compromissos decorrentes do Protocolo de Kyoto (HOGAN, 1998) provocam 

um movimento em que governo e comissões regulatórias pressionam as 

concessionárias a reduzirem suas emissões de poluentes (CO2, NOx, SOx etc.) 

definindo, inclusive,  frações de suas receitas a serem investidas em eficiência 

energética e fontes renováveis30. 

 

Outro aspecto que motiva as concessionárias a investirem em eficiência energética no 

novo ambiente competitivo é agregar valor ao serviço oferecido. Gradativamente os 

consumidores tornam-se mais conscientes de seus direitos, exigindo tratamento 

personalizado e de melhor qualidade. 

 

Uma das grandes virtudes das estratégias de Transformação de Mercado é que estas 

buscam atender às necessidades dos principais agentes envolvidos no processo: 

governo, concessionárias, fabricantes, varejistas e consumidores. Otimizam os 

                                                           
30 Em alguns estados, este valor chega a 3% da receita líquida. Algumas das comissões reguladoras 
chamam para si a responsabilidade de administrar esses recursos, que são transferidos a ONGs 
especificamente criadas para desenvolver programas de MT. 
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esforços comuns dirigindo o foco para  cada uso final (ou produto)31. Outro aspecto 

interessante nessas estratégias é o de que, no planejamento das ações, é priorizada a 

identificação e remoção das chamadas barreiras de mercado (RAAD e 

SCHECHTMANN, 1996, CERI, 1997), que constituem uma parte crítica do processo. 

 

Comparados os resultados dos principais programas TM norte-americanos 

(Power Smart e Energy Star) com os tradicionais programas de GLD, os 

índices de participação desses últimos tipicamente estão abaixo de 10% , 

enquanto os primeiros em geral superam os 70% (NADEL e GELLER, 1996 a, 

1996 b, NADEL, 1998), como se pode ver no Quadro 4. 

 

Fica evidente, nessa abordagem, que o enfoque mercadológico passa a ser uma 

ferramenta de muita utilidade. Com efeito, o marketing procura não só “resolver certo o 

problema”, mas “resolver o problema certo” (CERI, 1997).  

 

Um marketing efetivo serve para focar os objetivos e otimizar os recursos disponíveis 

para que se obtenha o máximo impacto. Trabalhando com os consumidores, 

entendendo suas necessidades, os programas podem ser desenhados precisamente 

para satisfazê-las. Uma definição prática de marketing é aquela adotada pelo 

programa canadense Power Smart: “getting what you want by helping other people to 

get what they want”32. 

                                                           
31 De fato: “The prefered market transformation strategy varies from product to product, depending on the 
characteristics of the technology and the characteristics of the technology and the market being served”. 
(NADEL e GELLER, 1996 b). 
32 Esta não é uma definição “tradicional” de marketing, mas bastante útil aos propósitos deste trabalho. 
Uma conceituação mais formal poderá ser econtrada na literatura específica. Ver KOTLER (1980). 
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Quadro 4 - Comparações entre programas de GLD e transformação de  
mercado 

 

ATRIBUTOS GLD 
TRANSFORMAÇÃO 

DE MERCADO 

Objetivos 
Redução de demanda e 

consumo a curto prazo 

 

Redução do consumo e 

demanda a longo prazo 

 

Horizonte temporal Em geral ~ 1 ano 

 

3 ~ 10 anos 

 

Agente promotor Concessionária 

 

Governo 

 

Principais agentes 

interessados 

Concessionárias e 

Consumidores 

Governo, Fabricantes, 

Varejistas, 

Consumidores, ONGs 

Instrumentos mercadológicos 

Incentivos financeiros 

Instalação direta 

Financiamento 

Publicidade e 

propaganda  

Poucos incentivos 

financeiros 

Legislação e normas 

 

Custo da energia conservada 

 

Alto 

 

Baixo 

 

Custo transacional 
Baixo Alto 

 

Gerência e Coordenação 
Limitada Extensiva 

Indicadores de avaliação 

Demanda/Energia 

conservada 

Custo / Benefício 

“Market share”  

Energia economizada  

Desenvolvimento do 

Mercado 

Fonte: Elaboração própria, com base em NADEL (1998) e NADEL e GELLER (1996a) 
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3.6 Segmentação do mercado e o conceito de “Estilos de Vida” 

 

Os benefícios da segmentação de mercado para o marketing são inquestionáveis e 

fartamente explorados na literatura especializada (KOTLER, 1980, WEISTEIN, 1995, 

RICHERS, 1991). Cabe perguntar: Haveria utilidade em segmentar o mercado para 

aplicação de programas de eficiência energética? 

 

As primeiras pesquisas tentando correlacionar variáveis sociodemográficas com o uso 

da energia remontam aos anos setenta. Tentava-se descobrir se fatores como nível de 

renda, instrução, raça, etnia, idade etc. explicavam a variância nos consumos 

energéticos. 

 

De fato, muitas correlações foram obtidas, principalmente no que se refere ao 

aquecimento doméstico e aquisição de novas moradias. O conceito do ciclo de vida 

familiar33 teve grande importância nesses estudos (LUTZENHTSER, 1993). 

Surpreendentemente, observou-se o fenômeno de que muitas famílias com um perfil 

muito modesto no consumo energético declaravam-se plenamente satisfeitas com sua 

qualidade de vida. Doroty Leonard-Barton explora de maneira brilhante esta questão 

numa pesquisa realizada no final da década de setenta, cuja publicação se tornou um 

clássico na literatura (LEONARD–BARTON, 1981). A autora analisa um certo estilo de 

vida – simplicidade voluntária (“voluntary simplicity”) - observado em algumas regiões 

da Califórnia, correlacionando-o com hábitos de consumo, em particular os de energia. 

Esses indivíduos, por iniciativa própria, cultivam hábitos como utilizar bicicleta em vez 

de automóvel, produzem em casa muitos bens que normalmente seriam adquiridos no 

mercado, reciclam objetos (jornal, garrafas, roupas etc.) e alimentos, utilizam 

equipamentos eficientes ou energia alternativa (aquecimento solar, termostatos 

                                                           
33 Jovens casais, casais com filhos pequenos e adolescentes, “ninho vazio” (quando os filhos deixam o 
lar), aposentados e viúvos. 
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reguláveis etc.), combatem os desperdícios (isolamento etc.). A autora não conseguiu 

identificar se a causa do baixo consumo energético era devido àquele estilo de vida, 

ou se o contrário era o que de fato ocorria. Não importa; o debate relativo à questão 

energia x estilos de vida indubitavelmente entrava, naquele momento, na agenda do 

planejamento energético norte-americano. 

 

Um outro estudo (HESLOP, 1981), publicado na mesma edição do Journal of 

Consumer Research que consagrou o trabalho de Leonard-Barton, apresentou, 

entretanto, resultados diametralmente opostos. Após acompanhar seis anos de 

consumo e atitudes de uma amostra de consumidores em Guelph (Canadá), a única 

evidência estatística encontrada para a mudança de comportamento do consumo foi a 

percepção do aumento do preço de energia (que praticamente dobrara no período). 

Nem a responsabilidade social, nem os conhecimentos de conservação de energia, 

nem tampouco as variáveis demográficas foram significantes na explicação daquela 

variância. O estudo não esclareceu se houve alguma campanha no período. A autora 

afirma que “aumentar as tarifas de energia é reconhecidamente um dos meios mais 

efetivos de se restringir o consumo de energia. Mas aumentar a sensibilidade dos 

consumidores às tarifas também pode ser uma estratégia bem sucedida”34.    

 

O conceito de estilo de vida vem sendo usado extensivamente na literatura, muitas 

vezes de forma incoerente. Enquanto alguns autores referem-se às características 

individuais e psicológicas dos membros pertencentes a um determinado estilo de vida, 

outros procuram aproximá-lo do conceito antropológico de “cultura”, isto é a totalidade 

de práticas, significados, crenças e artefatos de um grupo social (LUTZENHISER, 

1993). 

 

                                                           
34 De fato, o slogan  adotado pelo PROCEL nas campanhas de mídia “Energia é Dinheiro. Não 
desperdice” tem surtido efeito positivo no comportamento dos consumidores (PROCEL, 1998) 
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O exemplo mais conhecido da utilização da segmentação por estilos de vida em 

programas de eficiência energética é o sistema Classify (EPRI, 1989), desenvolvido 

pelo Electric Power Research Institute. Utilizado por muitas concessionárias norte-

americanas e canadenses em programas de GLD, o Classify também encontrou 

receptividade na Europa35. 

 

Os benefícios da segmentação do mercado para programas de eficiência energética 

podem ser resumidos de duas formas: 

 

Primeiro: Possibilita projetar, especificar ou escolher a tecnologia ou o produto mais 

adequado para os  diversos públicos-alvo da campanha, segundo suas necessidades 

ou comportamentos de consumo. 

 

Segundo: Permite elaborar estratégias promocionais eficazes e de baixo custo. A 

definição dos preços a serem praticados, da promoção a ser realizada e dos canais de 

comercialização a serem utilizados ficam grandemente facilitados quando se 

conhecem as especificidades do público alvo. São poupados esforços e custos 

desnecessários, sobretudo aqueles que envolvem comunicação e mídia. 

 

Dentre os critérios de segmentação de mercado, aquele que se apóia no conceito dos 

estilos de vida poderá ser útil à concepção e implementação de programas de 

promoção do uso eficiente de energia. Como foi visto na literatura, bons resultados 

foram obtidos. Um interessante projeto piloto realizado em Jämtland/Suécia é relatado 

por WOLVËN, 1991. Essa questão será retomada no Capítulo 5. 

 

                                                           
35 Ver o interessante estudo realizado pela Vattenfall AB: Why are the Energy Efficient Customers only 
13% of the market? ( KRUSE, 1992).  
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3.7 Grupo de Genebra: o “estado da arte” nos estudos sobre o 

comportamento dos consumidores 

 

Liderado por Bernard Giovannini, o Centro de Estudos dos Problemas da Energia  da 

Universidade de Genebra vem promovendo, desde 1995, debates envolvendo alguns 

dos mais proeminentes pesquisadores internacionais do comportamento humano 

relacionado ao consumo de energia. Planejadores energéticos, “modeleiros”, 

pesquisadores de ciências humanas (psicólogos, antropólogos e sociólogos), 

“marketeiros”, debruçaram-se sobre as seguintes questões básicas: 

 

“Por que as pessoas não irão economizar energia?”; e 

“O que irá influenciá-las a fazer isto?” (SHOVE et al., 1998). 

 

Tais indagações decorreram da constatação do relativo insucesso de um grande 

número de políticas públicas ou programas de conservação desenvolvidos por 

governos e concessionárias de vários países. Organizados sob a forma de workshops,  

os estudos partiram de uma avaliação crítica dos principais enfoques que inspiraram 

os programas conservacionistas até o presente. Resumidamente, são apresentadas 

as principais críticas formuladas pelo Grupo de Genebra às chamadas “políticas 

convencionais” de conservação de energia: 

 
i) “Quanto ao enfoque tecnológico (usos finais) 

Estimativas de potencial de conservação de energia são calculadas a partir de um 

“potencial técnico”, obtido a partir da suposição da substituição de tecnologias 

convencionais por tecnologias mais eficientes dos principais usos finais disponíveis no 

mercado e economicamente viáveis. Usualmente, a diferença entre a demanda corrente 

de energia e essa estimativa de potencial é denominada efficiency  gap. Está implícito 

que os consumidores naturalmente migrariam para as novas tecnologias se fossem 

removidas as barreiras de mercado. A crítica feita a esse enfoque é de que ele 

desconsidera a natureza sociocultural do uso da energia. Num estudo de comparação 

intercultural entre o consumo energético residencial no Japão e na Noruega, WILHITE e 

SHOVE (1998) mostram que dificilmente  os noruegueses irão adotar lâmpadas 
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fluorescentes em suas casas (como fazem os japoneses). Estes, por sua vez, não 

deixarão de tomar longos banhos, ao inverso dos noruegueses. 

 

ii) Quanto ao enfoque  baseado no modelo da racionalidade econômica 

A refutação à abordagem econômico-racional já foi apontada pelos psicólogos sociais na 

seção anterior. Além  dos motivos lá expostos, inúmeras pesquisas demonstram 

(LUTZENHEIZEN, 1993) que a dimensão econômica das decisões concernentes à 

energia é apenas uma entre outras variáveis tão ou mais importantes para o consumidor, 

tais como, conforto, estética, conveniência, segurança. 

 

iii) Quanto ao enfoque orientado pelo modelo atitudinal 

A grande limitação do modelo atitudinal deve-se à falta de comprovação empírica entre 

atitudes e a previsão de comportamento, conforme discutido em 3.3 e 3.4. Num 

movimento interno ao campo da própria psicologia social, AJZEN e FISHBEIN (1980) 

desenvolveram o modelo da “ação fundamentada” (reasoned action)36 em que crenças, 

atitudes  e intenção são fatores que, em certas condições, podem prever o 

comportamento. A crítica que o Grupo de Genebra dirige a essa abordagem é a de que 

ela leva em conta um  pressuposto volitivo e racional do comportamento do consumidor, 

já questionado anteriormente. Por fim,  há que considerar que a  decisão dos assuntos 

energéticos numa residência – incluindo aí a compra de eletrodomésticos – raramente 

reduz-se a uma opção individual, sendo fruto, no mais das vezes de decisão coletiva. 

Aqui também são válidas as considerações de ordem  cultural apresentadas 

anteriormente” (WILHITE e SHOVE, 1998). 

 

A partir dessa plataforma crítica, o Grupo de Genebra  propõe a formulação de uma 

nova abordagem da questão, na qual se levem em conta os seguintes aspectos 

principais: 

 

iii) “Expandir a unidade referencial de análise, que deixa de ser o indivíduo  (como 

agente principal na tomada de decisão), e passa a ser a família, ou o domicílio, 

agente social, nas escolhas e negociações relativas ao uso da energia no âmbito 

residencial. 

iii) Admitir que o perfil da demanda de energia domiciliar é grandemente afetado por 

decisões “não energéticas”37 

                                                           
36 Também denominada “Theory of Planned Behavior”, vista na seção 2.1. 
37 Essa questão é compreensível sob três aspectos: primeiro, a maioria das decisões de compra de 
eletrodomésticos, por exemplo, não é governada pelo consumo de energia e sim por outros fatores, tais 
como marca, preço, conforto, estética, status etc. Segundo, a estrutura pré-existente das habitações 
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iii) Perceber que a estrutura da demanda agregada de energia é condicionada por 

muitos atores além dos consumidores em si. Os interesses de fabricantes, 

varejistas, governos, concessionárias, ONGs etc. configuram uma rede, onde se 

“fabricam” as possibilidades de escolha (e das “não-escolhas”) dos consumidores 

individuais. Por força da crescente internacionalização desses agentes e da 

facilidade de comunicação no mundo contemporâneo, a globalização passa a ser 

uma nova dimensão a ser também considerada” (WILHITE e SHOVE, 1998)38. 

 

O novo paradigma proposto pelo Grupo de Genebra traz o alento de permitir uma 

análise mais abrangente – na medida em que leva em conta o contexto sociocultural – 

e mais sistêmica, por buscar compreender a rede internacional de agentes envolvidos 

no processo. Entretanto, é fácil perceber que tal formulação implica confrontar com 

inúmeras novas questões cujas soluções não são triviais e tampouco imediatas. Levar 

em conta as diversas realidades culturais, bem como a dinâmica das transformações 

tecnológicas, trará aos planejadores energéticos uma nova, desconhecida e enorme 

dificuldade de conceituar, projetar e executar novos modelos de projeção de demanda 

(se é que isso será  possível), haja vista a complexibilidade das variáveis e inter-

relações envolvidas. 

 

Por outro lado, a formulação de políticas ou programas específicos de promoção do 

uso eficiente de energia poderá ser grandemente beneficiada pela assunção desse 

novo paradigma, desde que sejam precedidas pelas necessárias pesquisas e análises 

socioculturais.  

 

                                                                                                                                                                          
determina a utilização de vários equipamentos, a saber, boilers, chuveiros elétricos, ar condicionado etc. 
Terceiro, a estratificação social dos consumidores impõe limites (ou facilidades) à aquisição e uso de 
inúmeros equipamentos domésticos. 
38 Esta abordagem considera que o próprio planejamento energético seja um elemento endógeno que 
interage com os atores sociais envolvidos. 
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O Grupo de Genebra iniciou uma nova agenda para o planejamento energético. 

Segundo WILHITE e SHOVE (1998), “se o mundo social não é tão guiável como os 

planejadores assumem, nós deveremos colocar mais – e não menos -  esforços para 

compreender os processos de mudança social e tecnológica e identificar o limitado 

papel da formulação de políticas dentro destes sistemas”. 
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CAPÍTULO 4 

A LITERATURA NACIONAL 

 

Embora atualmente o Brasil já disponha de farta bibliografia no campo da conservação 

de energia e do seu uso eficiente, são poucas as publicações que relatam experiência 

concreta ou formulação teórica especificamente sobre o comportamento do 

consumidor. A rigor, apenas POPADIUK (1991), CAMARGO (1996) e PROCEL (1998) 

mergulharam na questão. Esses estudos serão examinados em detalhe no final deste 

capítulo. Inicialmente será apresentado um panorama sobre os principais trabalhos 

que se relacionam com o tema. Sintomaticamente, a presença mais comum é 

precisamente a ausência do principal personagem  dessa história: o consumidor. 

 

4.1  Estudos pioneiros 

 

LA ROVERE (1980, 1986) talvez seja, no Brasil, um dos pioneiros na matéria. Com a 

proposta de um enfoque alternativo para o planejamento energético, problematiza a 

questão da conservação de energia nos países do chamado Terceiro Mundo.  Atribui 

aos EUA, em primeiro plano – em função dos enormes potenciais de economia lá 

existentes – a missão de dar a maior contribuição a uma política de conservação de 

energia em escala mundial. Num segundo plano, o mesmo raciocínio se aplicaria à 

Europa e aos demais países industrializados. Essa linha de pensamento, entretanto, 

não leva necessariamente à simplificação de que os países de baixo consumo per 

capita de energia seriam transparentes ao apelo da conservação de energia.  Nesse 

caso, a energia geralmente mais barata, que cria mais empregos estáveis e é mais 

vantajosa ecologicamente, seria aquela que se conseguisse economizar. Há, aqui, 

uma clara aproximação com os enfoques utilizados por Yergin, Schipper e Stern, 

apresentados no capítulo anterior. 
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Um dos aspectos preconizados pelo pesquisador – e que iria apontar novas direções 

para a visão de planejamento energético que se formava no Brasil – seria a 

necessidade de “romper com a metodologia dominante  no estudo das perspectivas 

energéticas do Terceiro Mundo” (LA ROVERE, 1986), uma vez que o enfoque 

exclusivo da perspectiva da oferta é limitado. La Rovere reivindica uma dissociação 

entre a taxa de crescimento econômico e o ritmo do aumento da demanda energética. 

Busca alternativas para atuação na perspectiva da demanda, reduzindo os níveis de 

consumo e satisfazendo, simultaneamente, os critérios de viabilidade econômica, 

utilidade social e harmonia com o meio ambiente. Para tal intervenção, são propostos 

diferentes níveis de atuação, que vão desde a simples eliminação dos desperdícios 

triviais de energia até a mudança de valores que possam modificar a estrutura da 

demanda social. 

 

O físico José Goldemberg, outro pioneiro na matéria, desenvolve amplo trabalho em 

nível internacional patrocinado pelo WRI (World Resources Institute, EUA), 

conjuntamente com Thomas B. Johansson (Suécia), Amulya K. N. Reddy (Índia) e 

Robert H. Williams (EUA). Esse grupo lidera o chamado “Projeto Energia Global para 

os Usos FInais” (End-use Global Energy Project), cujos  resultados são apresentados 

detalhadamente em Energy for a Sustainable World (Goldemberg et al., 1988). Esse 

trabalho obteve repercussão mundial, notadamente nos países em desenvolvimento, e 

inspirou inúmeros programas de conservação de energia baseados nas estratégias 

dos usos finais. 

 

Goldemberg e seus colegas partem do pressuposto de que o binômio energia-

desenvolvimento  será determinante dentre os desafios que a humanidade enfrentará 

no futuro próximo: a erradicação da pobreza e a preservação do meio ambiente. A 

energia, segundo os autores, está na base de todos os processos econômicos. A 
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perspectiva de desenvolvimento com o crescimento contínuo da demanda de energia 

segundo as taxas observadas até então torna-se sua principal preocupação. Aumentar 

os suprimentos de energia para atender às previsões, a custos razoáveis e sem 

maiores problemas ambientais e de segurança, seria extremamente difícil. 

 

O que propõem, então, os pesquisadores do WRI? Argumentam que uma composição 

adequada das opções estratégicas de desenvolvimento, da escolha correta das 

tecnologias de uso final de energia, bem como de suas fontes de suprimento, poderia 

constituir-se num nível agregado  de atividade econômica energética e ambiental 

sustentável. Os autores recorrem ao desacoplamento PIB-Energia observado nos 

países desenvolvidos após os choques do petróleo para reafirmar a possibilidade do 

uso mais eficiente da energia. 

 

Finalmente, argumentam que a energia não é um fim  em si mesma. Por ser útil 

apenas na medida em que proporciona serviços como o transporte, acionamento 

mecânico, cocção de alimentos, iluminação, refrigeração etc., permitindo uma 

abordagem focada nos usos finais. A partir do exame detalhado de como e por quem 

as diferentes formas de energia são usadas atualmente – e de como poderiam sê-lo 

no futuro – acreditam os autores na possibilidade de se  influenciar substantivamente 

os cenários de demanda e de oferta de energia futuros, tanto nos países 

desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento. 

 

Lucidamente, os autores admitem que os padrões de uso de  energia dependem  de 

decisões tomadas por um grande número de consumidores, cada um se confrontando 

continuamente com muitas decisões envolvendo esse uso. Admitem, também, a 

necessidade não só de uma coleta detalhada de dados, mas também da análise das 

atividades de uso final e da correspondente demanda de energia. Advogam a 

importância do estabelecimento de um  fluxo de informações para atender às 
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necessidades dos clientes de empresas energéticas, a partir da determinação de suas 

demandas reais. 

 

Trata-se, sem dúvida alguma, de um trabalho de fôlego, cujo foco principal dirige-se às 

propostas de redirecionamento das políticas energéticas das nações. Com efeito, essa 

abordagem logrou influenciar muitos países na gestão de seus recursos energéticos. 

 

Sem questionar a pertinência e propriedade da tese defendida pelos ilustres cientistas, 

cabem aqui algumas indagações: E o usuário final, o que pensa ele dessas novas 

tecnologias? Será mesmo que as conhece? Qual a importância desse tema para suas 

vidas? A única referência específica encontrada foi que “em geral, os consumidores 

têm realmente que pagar mais por equipamentos eficientes do ponto de vista 

energético” (GOLDEMBERG et al., 1988), e ainda: “muitos consumidores poderiam 

relutar em fazer os investimentos adicionais em lâmpadas mais eficientes...”. 

Vagamente  é referido que “as necessidades do ser humano são bastante diferentes, 

em parte devido a diferenças climáticas e aspirações culturais diversas”. Que 

necessidades são essas? Quais aspirações? 

 

4.2  Energia e classes sociais no Brasil 

 

Bôa Nova (1985) traz à discussão uma temática até então inexplorada na literatura 

brasileira entre os projetos energéticos e os projetos de sociedade. Abre-se aí um 

espaço para a análise sociológica sobre o uso da energia. “Energia para quem?”, 

“Energia para quê?”, são as perguntas–diretrizes do seu estudo. 

 

A perspectiva é o horizonte de longo prazo. Segundo o autor, “o futuro não é objeto de 

predição, mas de decisão”. Critica os modelos econômicos de previsão de demanda, 
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propugnando a necessidade de se conhecer melhor os consumidores e constatando a 

inexistência de pesquisas que atendam a essa necessidade. 

 

“O que existe, na verdade, é um enorme desconhecimento acerca da diferenciação 

social no consumo de energia. Trata-se de um tema muito pouco pesquisado, o que não 

é de se admirar, dado o predomínio de uma ótica que só encara a questão da energia 

pelo lado da oferta ...” (BÔA NOVA, 1985). 

 

A contribuição básica de Bôa Nova é a identificação das características de consumo 

de energia como reflexo dos diferentes níveis de renda dos consumidores. É 

interessante sua conclusão de que, no tocante à energia doméstica, a distinção entre 

ricos e pobres não se dá propriamente no nível do consumo energético, mas na sua 

composição segundo os distintos usos finais da energia consumida e na eficiência 

com que ela é utilizada. 

 

De fato, a posse de eletrodomésticos modernos, normalmente mais eficientes, é uma 

situação associada às classes de maior poder aquisitivo. Famílias de renda mais baixa 

possuem podutos mais velhos, normalmente adquiridos de segunda mão, que em 

geral apresentam índice de eficiência menores. 

 

“É justamente no consumo familiar de energia que se manifesta, de modo mais nítido e 

imediato, a conexão entre os consumos energéticos, estilos de vida de famílias de 

diferentes condições sociais, na satisfação de suas necessidades e aspirações”  (BÔA 

NOVA, 1985, grifo nosso). 

 

Os dados utilizados por Bôa Nova em sua análise remontam uma conjuntura de quase 

17 anos passados, quando menos de 20 milhões de domicílios estavam eletrificados e 

o consumo nacional per capita de energia elétrica era de 996 kWh/ano. Em 1998, 

praticamente dobrou o número de residências abastecidas, passando o consumo 
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nacional per capita a 1843 kWh/ano39. Naturalmente ocorreram muitas transformações 

no perfil do consumo residencial de energia elétrica, tanto quantitativamente como 

qualitativamente, mas certamente o enfoque utilizado por Bôa Nova abriu novas 

perspectivas para melhor se compreender o comportamento dos consumidores. 

 

4.3  Potenciais de conservação de energia 

 

Uma das primeiras tentativas de sistematização dos potenciais de conservação de 

energia elétrica no Brasil foi apresentado por GELLER (1991) no início dos anos 

noventa, a partir de estudos iniciados em meados da década anterior. Após cuidadosa 

análise de como a eletricidade era usada pelos diversos segmentos de consumo, das 

novas tecnologias eficientes disponíveis no mercado nacional e das barreiras para sua 

implantação, o autor elabora um conjunto de políticas para estimular a eficiência 

energética. São propostos o “desenvolvimento tecnológico”, “programas de 

informação”, “financiamentos e incentivos financeiros”, “marketing e desenvolvimento 

de mercado”, entre outras. 

 

Geller mostra três cenários da demanda de eletricidade para os vinte anos 

subseqüentes. Em 2010, o consumo total poderia atingir, no “cenário base”, um 

máximo de 469 TWh/ano, ou um mínimo de  327 TWh/ano, no cenário “reforma 

estrutural e tecnologia aperfeiçoada”. A expressiva diferença entre tais cenários seria 

obtida caso as políticas de eficiência energética propostas fossem bem sucedidas. 

Essas estimativas são revistas por TOLMASQUIM, SCHAEFFER e GELLER (1994) na 

edição brasileira do trabalho, em que é levada em conta o desenvolvimento recente da 

economia nacional, os avanços e metas do PROCEL, bem como  as novas previsões 

de mercado da ELETROBRÁS. 

                                                           
39 Comunicação pessoal de M.A. Escarlate Fernandes em 24/03/99. Ver também FERNANDES et al. 
(1993). 
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Recentemente, em estudo contratado à COPPE pelo PROCEL, SCHAEFFER et al. 

(1998) apresentam novas estimativas do potencial de conservação de energia elétrica 

para o Brasil. A metodologia considerou sete cenários para a evolução do consumo: 

“cenário técnico”, “cenário econômico”, três “cenários de mercado”, “cenário com 

consumo específico congelado” e “cenário sem conservação”. Foram analisados os 

principais setores de consumo industrial, residencial e serviços. No âmbito do setor 

residencial sob o ponto de vista do formulador de políticas de conservação  de energia 

ou do gestor desses programas, tais estimativas de potencial são importantes para 

apontar tendências e caminhos. Seriam mais úteis ainda se incorporassem a variável 

comportamental. Com efeito, nem Geller nem Schaeffer dispunham de tais 

instrumentos quando efetuaram suas estimativas. A consideração adequada do 

comportamento dos consumidores permitirá previsões compatíveis com as efetivas 

possibilidades formalizadas em metas.  Para as estimativas de potencial de 

conservação foram consideradas alternativas de eficiência energética, consolidadas 

nas seguintes substituições: 

 

i) lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas; 

ii) lâmpadas fluorescentes comuns (T12) por fluorescentes eficientes (T8); 

iii) luminárias comuns por luminárias reflexivas; 

iv) reatores magnéticos convencionais por reatores eletrônicos; 

v) condicionadores de ar convencionais por modelos mais eficientes; 

vi) chuveiros elétricos por aquecedores solares, pré-aquecedores solares ou 

boilers a gás; 

vii) refrigeradores comuns (1 e 2 portas) por refrigeradores eficientes. 

 

Embora os dois estudos tenham empregado metodologias inteiramente diferentes, 

observa-se que ambos chegaram a resultados muito semelhantes na estimativa do 
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potencial de conservação para 2010: Geller apresenta 33.2 TWh, enquanto o cenário 

técnico da COPPE é de 33.8 TWh. 

 

Considerando-se a realidade dos programas de eficiência energética no Brasil, 

percebe-se que esses valores estão muito além dos expressos pelos atuais meios de 

atuação governamental. 

 

4.4  “Marketing Social” e conservação de energia 

 

Segundo KOTLER (1978), “Marketing Social é o projeto, a implementação e o controle 

de programas que procuram aumentar a aceitação de uma idéia ou prática social num 

grupo alvo”. Utilizando conceitos de segmentação de mercado, pesquisas de 

consumidores, propaganda e incentivos, têm por fim motivar e mobilizar o público alvo 

para algum tipo de “mudança social”.40 

 

O Marketing de Negócios  difere do Marketing Social  na medida em que o primeiro 

procura preencher as necessidades e os desejos dos mercados alvo, tendo como 

principal alvo o lucro. O Marketing Social, por sua vez, tenta modificar as atitudes ou o 

comportamento dos mercados alvo servindo aos seus interesses e aos da sociedade 

sem objetivo precípuo de lucro. O primeiro leva ao mercado os produtos e serviços por 

intermédio de veículos de idéias, enquanto o segundo leva idéias ao mercado, em 

lugar de produtos e serviços. 

 

LAZARFELD e MERTON ( apud KOTLER E ROBERTO, 1989), acreditam que a 

eficácia das campanhas de comunicação de massa depende de três condições: 

monopolização, condição marcada pela ausência da contrapropaganda; 
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canalização,  que tem como objetivo redirecionar comportamentos, e não forçar 

atitudes novas ou criar padrões de comportamento novos; e complementação, que 

consiste em acompanhar as campanhas de comunicação de massa, utilizando 

programas de contatos pessoais. 

 

Ainda segundo KOTLER e ROBERTO (1989), G.D. Wiebe perguntou-se: “Por que não 

se pode vender fraternidade como se vende sabão?” A venda de mercadorias é mais 

eficaz que a venda de causas sociais e, de acordo com a análise de Wiebe, quanto 

mais as condições da campanha social se assemelham às de uma  campanha de 

produto, tanto mais bem sucedida é a campanha social. Wiebe explicou a eficácia das 

campanhas em termos da experiência dos membros da audiência em relação a cinco 

fatores: 

 

força – intensidade da motivação das pessoas em relação ao objetivo, fruto da 

predisposição pessoal para a mensagem e para o estímulo de seu conteúdo; 

direção – conhecimento de como e onde se pode interferir na motivação de uma 

pessoa, direcionando-a para determinados fins  

mecanismo – existência de uma agência capaz de transformar em ação a motivação 

das pessoas; 

adequação e compatibilidade – habilidade e eficácia da agência no desempenho de 

sua função; 

distância – estimativa quanto ao montante de energia e de redução de custos 

necessários para que as pessoas fiquem motivadas pela recompensa. 

 

Analisando, como exemplo, a campanha nos EUA, para a venda de bônus durante a 

2ª guerra mundial, observa-se que ela foi bem sucedida porque existia a presença de 

                                                                                                                                                                          
40 Para KOTLER e ROBERTO (1989), mudança social “é um esforço organizado, feito por um grupo (o 
agente da mudança), visando a convencer terceiros (os adotantes escolhidos como alvo) a aceitar, 
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força (patriotismo), direção (compra de bônus), mecanismo (bancos, correios), 

adequação e distância (facilidade de aquisição). 

 

Podem-se enumerar quatro tipos de mudança social41, que variam quanto ao grau de 

dificuldade para serem levadas a efeito: mudança cognitiva, mudança de ação, 

mudança de comportamento e mudança de valor. 

 

A mudança cognitiva compreende a passagem de informações a um segmento alvo. 

Nesse caso, a abordagem de marketing é simples e direta. Consiste em identificar os 

grupos que necessitam de mais informações, conhecer seus hábitos de mídia, para 

então distribuir as mensagens através dos canais de comunicação adequados. Avalia-

se sua eficácia através de amostragens com membros dos grupos alvo. Embora possa 

parecer que o sucesso é facilmente alcançável, não é isso que se verifica na prática. 

Quatro motivos de dificuldade são apontados: (a) o segmento alvo é inatingível, como 

por exemplo, o grupo dos “desinformados”, que independe do nível ou natureza da 

informação; (b) o baixo grau de interesse sobre o assunto, que  implica o grau de 

exposição: se poucos estão interessados, poucos serão expostos; (c) a tendência a 

evitar informações desagradáveis; (d) as diferentes interpretações que as pessoas têm 

dependendo de suas crenças e valores. 

 

A mudança de ação tenta induzir um número máximo  de indivíduos a realizar uma 

ação específica, durante um determinado período. Essa mudança é mais difícil de ser 

alcançada do que a cognitiva, pois o mercado alvo tem de aprender alguma coisa e 

efetuar uma ação específica baseada nela, envolvendo custo para o indivíduo. Mesmo 

que haja uma atitude favorável quanto à ação, sua realização poderá ser impedida por 

fatores tais como a distância, o tempo, as despesas ou mesmo a inércia. Por esses 

                                                                                                                                                                          
modificar ou abandonar certas idéia, atitudes, práticas e comportamentos”.  
41 Ver POPADIUK (1992). 
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motivos, cabe ao especialista de marketing buscar fatores que facilitem ao mercado 

alvo a realização da ação. 

 

A mudança de comportamento visa a induzir ou a ajudar as pessoas a modificarem 

algum aspecto de seu comportamento cotidiano. Apesar de reconhecer os fatos, a 

pessoa é incapaz de tomar as medidas necessárias ou não está disposta a isso. 

Nesse tipo se incluem, por exemplo, o uso de cinto de segurança, o tabagismo, etc. 

Trata-se de mudança mais difícil que as anteriores, uma vez que o comportamento 

está enraizado nos sistemas de valores do indivíduo. Para sua eficácia, sugere-se a 

ação de mecanismos externos que forneçam meios ou força de vontade para o 

indivíduo mudar seu comportamento, utilizando-se de soluções baseadas nos "quatro 

Ps" (produto, promoção, praça, preço). No caso do combate ao fumo, por exemplo: 

produto – encontrar meios de reduzir a nicotina e o alcatrão do cigarro; promoção – 

criar sensação de culpa entre os fumantes; praça – dificultar a obtenção do cigarro; 

preço – elevar o custo do seguro de vida e saúde para os fumantes. 

 

A mudança de valor  visa a alterar profundamente as crenças ou valores que o 

segmento alvo possui quanto a objetivos ou situações, como, por exemplo, esforços 

para alterar as idéias que as pessoas têm sobre o aborto. Essa mudança é mais difícil, 

pois os valores estão enraizados no sistema psicossocial do indivíduo, seu ponto mais 

básico. As pessoas procuram evitar informações dissonantes. Então, para se 

conseguir mudanças de valor é necessário um programa de doutrinação prolongado e 

intenso. Em muitos casos, devido à dificuldade em atingir o objetivo, os planejadores 

sociais preferem usar a lei, pois à medida que as pessoas se sujeitam à nova lei, 

acabam por mudar também sua atitude e comportamento. 

 

Tomando por base o referencial teórico estabelecido por Kotler, POPADIUK (1991) 

realiza a primeira pesquisa no Brasil exclusivamente sobre atitudes e comportamentos 
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de consumidores residenciais relativamente à conservação de energia elétrica. O 

objetivo do experimento foi avaliar os efeitos da divulgação do manual de 

“Conservação de Energia na Residência”, elaborado pelo PROCEL e pela 

ELETROPAULO, distribuído entre os clientes dessa concessionária. 

 

Especificamente, pretendeu-se identificar a promoção de consumidores estimulados à 

leitura do manual; medir a quantidade de leitores do manual, por domicílio; identificar o 

grau de alteração de cognição a respeito das medidas para conservação de energia 

elétrica; analisar o grau de afetividade dos consumidores em relação às informações 

recebidas, avaliar as atitudes dos consumidores em relação à energia elétrica e sua 

conservação; identificar um perfil característico do consumidor que conserva energia 

elétrica; e identificar as razões da não-leitura dos manuais. 

 

O experimento foi realizado com todos os cuidados de validação interna e das 

medições necessárias. As hipóteses foram testadas através de técnicas estatísticas 

apropriadas. 

 

As principais conclusões do estudo identificam que: 

 

i) a abordagem empregada pelo setor elétrico com o intuito de modificar o 

conhecimento e comportamento quanto ao uso da energia mostra-se ineficaz, 

visto que os  efeitos percebidos são pouco expressivos; 

 

ii) na maioria das vezes, as variáveis demográficas de segmentação não são 

suficientes para discriminar as informações relacionadas à eficácia do manual; 

 

iii) a análise conjunta (“cluster analysis”) das atitudes permitiu identificar três 

segmentos distintos: no primeiro, denominado “integrativos”, as pessoas estão 
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predispostas a colaborar em ações conservacionistas; o  segundo, dos 

“paternalistas”, constitui-se daqueles que não tomarão iniciativas de fazer 

conservação se não forem, de alguma forma, obrigados a isso; o terceiro, dos 

“tecnicistas”, as pessoas não são propensas à economia de energia e 

consideram que o problema deve ser resolvido com novas tecnologias, 

independentes de sua participação; 

 

iv) as pessoas do sexo feminino apresentam maior receptividade ao discurso 

conservacionista, além de terem maior consciência quanto aos efeitos 

prejudiciais ao meio ambiente provocados pela construção de novas usinas; 

 

v) os consumidores da faixa de menor consumo tendem a acreditar que são os 

mais pobres que conservam energia elétrica. Aqueles cujo consumo é maior, 

acreditam que a crise de energia possa ser resolvida com o uso de outros tipos 

de energia; 

 

vi) comparando-se os grupos de leitores e não-leitores do manual, constatou-se 

que, para ambos, não houve redução significativa do consumo de energia 

elétrica. Quanto a esse aspecto, a leitura do manual não teve força suficiente 

para mudar os hábitos dos consumidores. 

 

A partir dessas conclusões, Popadiuk propõe um conjunto de recomendações 

estratégicas para que o  planejamento de futuras campanhas incorpore os 

pressupostos  do marketing social, “mudando o enfoque da filosofia de produto para o 

de mercado”. 

 

O estudo de Popadiuk, talvez devido ao desconforto de suas conclusões, ficou 

circunscrito ao universo acadêmico. Tivesse sido levado na devida conta - apesar das 
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limitações impostas ao PROCEL àquela época- os avanços hoje obtidos nos 

programas de combate ao desperdício poderiam ter sido antecipados em alguns anos. 

 

4.5  Segmentação dos consumidores 

 

CAMARGO e CUNHA (1997) sintetizam os resultados obtidos numa pesquisa de 

campo realizada anteriormente por CAMARGO (1996), cujo objetivo foi determinar o 

potencial de conservação de energia elétrica de consumidores residenciais, 

verificando o relacionamento desse potencial com variáveis como o nível de 

escolaridade, o consumo mensal de energia elétrica e a região de habitação. Em 

termos práticos, o estudo pretendia identificar o segmento de consumidores mais 

favorável à implantação de um projeto piloto de GLD, tendo em vista um programa 

posterior mais amplo. 

 

O estudo foi desenvolvido no Estado de Santa Catarina, nas regiões de 

Florianópolis/S. José e Joinville/Blumenau, escolhidas por terem características 

culturais distintas. Considerou-se que apenas os consumidores acima de 200 

kWh/mês apresentariam algum potencial de redução no consumo. Estes, por sua vez, 

foram divididos em dois  grupos: os que consomem entre 200 e 500 kWh/mês e os 

que consomem acima disso. Foi aplicado um questionário contendo quatorze 

assertivas para opções que variavam entre 1 (menor concordância) e 5 (maior 

concordância). 

 

Empregou-se o processo de  análise fatorial, segundo o método das componentes 

principais. Foram identificados três fatores distintos: o primeiro, denominado 

privativista-liberal está associado a um posicionamento favorável à iniciativa privada, 

apologista da construção de novas usinas e não preocupado com a economia de 

energia; o segundo, chamado de potencial de conservação, defende uma utilização 
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adequada da energia elétrica e se engaja nesse processo, mesmo tendo que sacrificar 

seu modo de vida e seu conforto; o terceiro, denominado visão social, política e 

ecológica da conservação,  apresenta maior preocupação com a natureza e com os 

mais pobres, ao invés de um enfoque individual. A presença do Estado no setor 

elétrico é vista como necessária para democratizar o acesso aos benefícios da 

energia. 

 

A partir da análise realizada, o estudo conclui que : 

 

i) as variáveis demográficas (nível de escolaridade, renda e consumo) por si não 

exercem  influência significativa sobre o potencial de conservação de energia. 

Por outro lado, a associação dessas variáveis exerce um efeito bastante 

significativo nesse potencial; 

 

ii) a escolha de qualquer uma das duas regiões selecionadas não é significativa 

sobre o potencial de conservação; 

 

iii) para a faixa de consumo de 200 a 500 kWh/mês, consumidores de renda 

superior e maior escolaridade apresentam maior potencial de conservação. 

Acima de 500 kWh/mês, os que possuem maior potencial são aqueles também 

com renda superior, mas com nível de escolaridade inferior; 

 

Tais considerações permitiram a conclusão de que “em qualquer caso, a renda 

superior é determinante e os consumidores com tal perfil seriam os indicados para o 

projeto piloto”. 

 

Sem entrar no mérito das conclusões de Camargo, interessa sobretudo salientar que a 

utilização da metodologia de segmentação de mercado pode ser de grande valia para 
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a concepção e implementação de programas de conservação. E registre-se a 

constatação de que a aplicação desse instrumento é praticamente desconhecida pela 

maioria das concessionárias brasileiras. 

 

 

4.6  Pesquisas do PROCEL 

 

A primeira pesquisa de posse de eletrodomésticos e hábitos de consumo de energia 

elétrica foi realizada pelo PROCEL em 1988/1989 e alimentou durante anos seguidos 

as necessidades de informações para o planejamento dos projetos executados no 

período. A partir de 1996, com a revitalização do Programa, outras necessidades 

surgiram. A formulação das novas estratégias requeria um razoável nível de 

conhecimento do mercado, de seu funcionamento, suas características principais e 

dos eventuais problemas existentes.  

 
Sob o ponto de vista do PROCEL(1998), compreender o mercado residencial significa: 
 

i)"identificar as principais regiões/localidades críticas, no que se refere ao atendimento à 

demanda de energia elétrica, cuja solução poderá ser total ou parcialmente coberta por 

ações de combate ao desperdício; 

 
ii) analisar o mercado consumidor segundo os setores de consumo e usos finais, 

construindo as respectivas curvas de carga e identificando as principais oportunidades 

de atuação junto a públicos alvo claramente definidos; 

 
iii) conhecer as necessidades, atitudes e comportamentos dos consumidores, expressos 

através dos hábitos de uso da eletricidade, compra de eletrodomésticos e do processo 

de decisão associado a essas categorias (uso e compra); 

 
iv) conhecer os produtos comercializados, em especial aqueles energeticamente 

eficientes, suas participações e posicionamentos, assim como as tendências de 

mercado; 

 
v) entender a estrutura do mercado: quais são os principais fabricantes ou fornecedores, 

sua forma de atuação, os canais de distribuição e seu funcionamento". 
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O primeiro item decorre da própria sinalização das concessionárias, interessadas em 

soluções em suas áreas de atuação. Os dois itens seguintes estão sendo apurados 

através das pesquisas do NEC/PUC-RJ, com previsão de conclusão para final de 

1999. 

 

Quanto à difusão das tecnologias eficientes no Brasil, um estudo patrocinado pelo 

PROCEL e realizado pelo Instituto de Economia da UFRJ (DE ARAÚJO et al.,1997) foi 

concluído recentemente. O conhecimento da estrutura e funcionamento do mercado 

de eletrodomésticos é um assunto relativamente complexo, que ainda requer maior 

aprofundamento.  

 

Embora ainda se encontrem em andamento, as pesquisas do PROCEL permitiram as 

seguintes conclusões: 

 

i) Quanto ao comportamento do consumidor: 

 

Constatou-se a ausência total da consciência da necessidade de preservação do meio 

ambiente e de contenção no uso de energia elétrica. Falta à população conhecimento 

dos problemas associados ao atendimento da demanda de energia, dos mecanismos 

básicos para redução do consumo e predisposição favorável para assumir participação 

efetiva e sistemática em programas governamentais.  A energia elétrica está de tal 

forma incorporada ao consumo da população, que não se considera a possibilidade de 

escassez. Por se tratar de um conceito aparentemente abstrato e ao mesmo tempo 

“natural” (benefício institucionalizado, obrigação governamental), perdeu-se o valor 

econômico da energia, sendo considerada pelo usuário um “bem livre”. Esse conceito 

é resultado, também, do baixo nível de informação de grande parcela da população 

adulta, agravado pelo alto índice de analfabetismo no país  ( PROCEL/PUC-RJ,1997). 
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Por outro lado, a relação dos consumidores com a energia elétrica é de total 

dependência, sendo percebida como necessidade básica para conforto e produção. 

Em geral, a energia elétrica é um bem do qual “não se abre mão”, mas que está fora 

da alçada do consumidor e sob responsabilidade exclusiva do governo. 

 

 O acompanhamento da “conta de luz” é superficial, principalmente junto ao público 

masculino. Para a maioria dos consumidores, excetuando-se os de baixa renda, o 

custo da energia elétrica não é percebido como alto, comparativamente aos demais 

itens do orçamento doméstico, e devido aos benefícios por ela proporcionados. Em 

geral, apenas as donas de casa das classes baixas (C/D) fazem o acompanhamento 

do consumo de energia elétrica. Esse público é o que se mostra mais receptivo aos 

apelos e ações de contenção de consumo. Já os segmentos masculino e de classes 

superiores (A/B), em geral, são mais refratários a propostas de ações coletivas 

(PROCEL/PUC-RJ,1997, SINERGIA, 1997). 

 

Observou-se uma declarada preocupação do consumidor em gastar menos energia. 

Entretanto, este mesmo consumidor é resistente a mudanças em seus hábitos de 

consumo e não abre mão do conforto privado.  Da mesma forma, não acredita nos 

resultados das ações individuais de economia (“o brasileiro é um desperdiçador”)  

(PROCEL/PUC-RJ,1997, SINERGIA, 1997). 

 

Em relação ao governo, o consumidor, de modo mais atenuado nas classes baixas, 

mostra-se descrente e desconfiado, não percebendo a atuação do Estado na 

aplicação da receita do setor elétrico. Não compreende a contradição nas ações do 

próprio governo, pois ao mesmo tempo que este tenta convencer a população a 

reduzir o consumo, ostenta prédios públicos inteiramente iluminados durante a noite 

e/ou fins de semana. 
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As pesquisas apresentam fortes indicativos de quebra da tradicional segmentação de 

mercado utilizada pelas concessionárias. A clássica divisão em faixas de consumo ou 

classes de renda não é suficiente para explicar as atitudes e comportamentos dos 

consumidores diante do uso eficiente da energia. O segmento jovem (filhos), embora 

esteja alienado e apresente resistência à mobilização, compõe um público de 

oportunidade, considerando-se que se encontra em fase de formação de hábitos e 

aberto a propostas que tragam ganhos de cunho social ( PROCEL/PUC-RJ,1997). 

 

Constatou-se clara contradição no posicionamento diante da questão da economia de 

energia elétrica: a teoria se distancia profundamente da prática. Embora a 

necessidade de se economizar energia elétrica seja reconhecida pela quase totalidade 

dos pesquisados, tal atitude raramente se converte em comportamentos efetivos, 

restando, aparentemente, apenas a intenção. Isto se deve à falta de interesse real, à 

indisciplina, e até mesmo à desinformação sobre o que fazer para economizar.  

 

ii) Quanto à posse e aos hábitos de consumo : 

 

Os eletrodomésticos mais adquiridos após a estabilização econômica proporcionada 

pelo Plano Real foram os televisores e  aparelhos de som. Se, por um lado, a posse 

de TVs já parece estar atingindo a saturação – hoje há em média mais de uma TV por 

domicílio pesquisado –, por outro, o mesmo não pode ser dito com relação às 

geladeiras e freezers. 

 

É praticamente desprezível a presença de chuveiros elétricos nos lares nordestinos, 

ocorrendo o oposto nas demais regiões pesquisadas. Os aparelhos de ar-

condicionado só têm presença significativa na área da Light, mesmo assim com posse 

média reduzida. É elevada, e continua crescente, a posse de ventiladores de teto, que 

contribuem para a instalação de lâmpadas incandescentes adicionais. Ferro elétrico 
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está presente maciçamente nos domicílios pesquisados. 

 

É elevado o número de lâmpadas incandescentes, comparativamente às 

fluorescentes, muito embora já se observe um ligeiro processo de substituição em 

algumas concessionárias, sendo baixo o conhecimento dos novos modelos de 

lâmpadas fluorescentes compactas. 

 

Constatou-se considerável desatualização no cadastro das concessionárias 

pesquisadas. Além disso, a posse de eletrodomésticos, em alguns casos, é 

incompatível com a faixa de consumo medida, numa forte indicação de possíveis 

fraudes. 

 

iii) Quanto à avaliação da campanha na mídia 

 

Após a primeira grande campanha de massa do PROCEL, realizada entre os meses 

de outubro e dezembro de 1997, foi encomendada pesquisa de opinião junto ao 

Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas - IPESP.  Nessa pesquisa 

foram entrevistadas 1000 pessoas em mais de 80 municípios das regiões Sul, Sudeste 

e Centro-Oeste do Brasil, onde se concentrou o esforço de mídia. Do questionário 

constavam perguntas sobre o nível de desperdício de energia elétrica no País, as 

formas mais freqüentes de desperdício nas residências, as responsabilidades por 

esses desperdícios e a motivação para se economizar energia. Buscou-se, também, 

aferir o índice de lembrança da campanha e seus efeitos sobre o comportamento do 

entrevistado. 

 

Apesar da qualidade das informações obtidas nas pesquisas realizadas pelo PROCEL, 

uma leitura mais atenta dos resultados aponta para a necessidade de realização de 

novas averiguações, que sirvam tanto para esclarecer pontos pouco aprofundados, 
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quanto para examinar outros, novos, cujo exame tornou-se necessário ao longo do 

tempo. 

 

Em todas as pesquisas analisadas é possível encontrar um ponto comum: algumas 

atitudes e comportamentos referentes ao uso da energia elétrica e ao combate ao 

desperdício variam segundo indicadores sociodemográficos, enquanto outros não. 

Isso significa que, para muitas iniciativas do PROCEL (projetos, temas de 

comunicação etc), os indicadores sociodemográficos não se constituem em bases 

adequadas de segmentação. Se isso for realmente verdade, como definir o verdadeiro 

público do PROCEL?  

 

A resposta a essa pergunta é de fundamental importância para o Programa. Se o 

consumo mensal médio de energia, a classe social definida pelos critérios 

consagrados, o grau de instrução e outras variáveis não separam os consumidores em 

grupos distintos quanto às atitudes relativas ao combate ao desperdício, é necessário 

buscarem-se outros critérios ou variáveis que o faça. A concepção da pesquisa de 

campo, detalhada no Capítulo 5, tem por objetivo também responder a essa demanda. 
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Tabela 1 -  Síntese da pesquisa telefônica do Ipespe 

Perguntas Respostas Percentual
  Set Out Nov 

Há desperdício de energia  Muito 89 89 87 
elétrica no  Brasil? Um Pouco 7 8 8 

 Não 3 2 3 
Quem mais contribui O cidadão comum em sua residência (1) 53 54 51 
para o desperdício de Os serviços e os prédios públicos (1) 24 22 24 
energia elétrica? As indústrias (1) 16 15 15 

 O comércio e os serviços (1) 4 6 5 
Quanto desperdício de Muito 12 13 14 
energia há em sua casa? Um Pouco 59 56 53 

 Nenhum    
Quais são as duas principais 
formas de desperdício de 
energia elétrica nas residências? 

Uso excessivo ou no horário de pico do 
chuveiro elétrico 

53 58 54 

 Deixar luzes acesas em ambiente 31 30 32 
 Deixar a TV ligada, sem ninguém assistindo 24 35 26 
 Uso indevido de ferro elétrico 22 21 18 

 Uso de eletrodoméstico no horário de pico 17 17 22 
 Uso de lâmpadas incandescentes de forma 
inadequada 

- 17 16 

 Abertura repetida de porta de geladeira 10 13 15 
 Uso indevido do ar-condicionado 6 6 6 

Qual o principal responsável  O governo (investimento insuficientes) (1) 28 26 24 
pelos recentes problemas As concessionárias (manut. inapropriada) 23 25 23 
ocorridos no suprimento? A população (1) 22 24 25 

 O governo  e as concessionárias 6 6 7 
 Todos 14  16 

O que o faria economizar  Economia em dinheiro (1) 66 62 60 
energia? Risco de racionamento/ blecautes (1) 29 30 29 
Viu comerciais na TV Sim 61 62 56 
sobre energia? Não 37 37 43 
Eles vão ajudar a reduzir o  Sim, muito 54 48 55 
desperdício nas residências(2) Sim, um pouco 38 44 39 
 Não 6 6 5 
Você já ouviu falar do Sim 16 34 34 
PROCEL? Não 84 66 66 
Você mudou alguns hábitos em  Sim - 57 63 
função dos comerciais? Ainda não, mas vou mudar - 23 14 

 Não, e não pretendo - 14 15 
(1) Respostas estimuladas 
(2) Percentagem de pessoas que assistiram aos comerciais 
Fonte: PROCEL (1998) 
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CAPÍTULO 5 

CONCEPÇÃO E  IMPLEMENTAÇÃO DA  PESQUISA SOBRE O 

COMPORTAMENTO DOS CONSUMIDORES  

 

5.1 Caracterização do problema da pesquisa  

 

A questão estudada na pesquisa em desenvolvimento é o baixo nível de 

comprometimento do consumidor residencial quanto à redução do desperdício de 

energia elétrica em seus domicílios. O intuito é buscar estratégias de transformação 

desse comportamento. Parte-se do princípio de que, para transformar a atitude e o 

comportamento dos consumidores, é mister conhecê-los segundo suas atividades, 

interesses e opiniões, identificando-os segundo características e necessidades 

comuns. 

 

Assim, três questões principais foram formuladas: 

 

i) Quais são as atitudes dos consumidores residenciais perante o uso da energia 

elétrica? Como eles se comportam relativamente à percepção do desperdício 

dessa forma de energia? 

ii) As tradicionais variáveis demográficas (consumo de energia, renda, 

escolaridade etc.) empregadas pelo setor elétrico são suficientes e adequadas 

para segmentar o mercado residencial na ótica da eficiência energética? 

iii) Haveria “estilos de vida” capazes de caracterizar o comportamento dos 

consumidores? Seriam eles uma forma de segmentação apropriada à 

elaboração de estratégias para mudança de suas atitudes e comportamentos 

quanto ao desperdício e uso eficiente de energia? 
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5.2 Objetivos  

 

O objetivo inicial da pesquisa é identificar e analisar as principais atitudes dos 

consumidores residenciais brasileiros em relação ao uso eficiente da energia elétrica, 

considerando o comportamento de uso e de compra dos eletrodomésticos. 

 

Futuramente, será dada continuidade ao estudo, objetivando-se: 

i) propor um critério de segmentação adequado para o mercado residencial; 

ii) fornecer subsídios para a elaboração de estratégias de promoção do uso  

eficiente de energia elétrica dirigidas especificamente a cada um dos 

segmentos identificados. 

 

5.3 Metodologia 

 

Em função dos objetivos da pesquisa foram formuladas as hipóteses e definidos 

alguns procedimentos, como se verá a seguir: 

 

5.3.1 Hipóteses  

 

H01: A maioria dos consumidores residenciais apresenta atitudes favoráveis à 

redução do desperdício de energia elétrica em seus domicílios. 

H02: A maioria dos consumidores residenciais também apresenta comportamentos 

comprometidos com a redução do desperdício de energia elétrica em seus 

domicílios. 

H03: Não existe diferença significante de atitudes no combate ao desperdício de 

energia elétrica entre consumidores de faixas de consumo distintas. 



 
 

 
 

81 

H04: Não existe diferença significante de atitudes no combate ao desperdício de 

energia elétrica entre consumidores de faixas de renda distintas. 

H05: Não existe diferença significante de atitudes no combate ao desperdício de 

energia elétrica entre consumidores de classes sociais distintas. 

H06: Não existe diferença significante de atitudes no combate ao desperdício de 

energia elétrica entre consumidores de níveis de escolaridade distintos. 

 

As hipóteses H01 e H02  foram verificadas através do teste de médias.  Futuramente, as 

demais hipóteses serão testadas através da análise fatorial e análise de agrupamentos 

(“cluster analysis”). 

  

5.3.2 Etapas principais 

 

1ª) Fase exploratória 

Reexame das principais pesquisas qualitativas realizadas no Brasil que abordaram, de 

alguma maneira, o comportamento do consumidor no que se refere ao uso da energia. 

Através de análise de conteúdo, foram identificados frases ou enunciados mais 

característicos das atividades, interesses e opiniões dos consumidores. 

 

2ª) Elaboração do questionário 

A partir do levantamento obtido na etapa anterior, as frases típicas foram convertidas 

em afirmativas e associadas a uma escala que permitiu ao informante emitir sua 

opinião ao longo de um continuum que vai de “concordo totalmente” a “discordo 

totalmente”. Trata-se de uma escala de concordância de cinco pontos, denominada 

“Escala Lickert”. Além das assertivas de AIO ( Atividades, Interesses e Opiniões ), 

foram também formuladas questões sobre o comportamento dos consumidores, bem 

como as tradicionais perguntas para medir as variáveis sócio-econômico-
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demográficas. A versão final do questionário, bem como os demais instrumentos 

utilizados nos trabalhos de campo estão apresentadas no ANEXO I. 

 

3ª) Pré-testes do questionário  

Antes de submeter o questionário ao público alvo da pesquisa, foi necessária uma 

fase de pré-testes para verificar se a compreensão das frases foi adequada, se a 

carga de perguntas não estaria muito pesada etc. Nessa fase identificaram-se falhas, 

tais como uso de palavras inapropriadas, frases com sentido dúbio ou de difícil 

compreensão etc. Até obter-se a versão final do questionário, foram necessários três 

pré-testes. 

  

4ª) Seleção da amostra  

A população alvo da pesquisa são os consumidores da LIGHT residentes na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, localizados segundo as respectivas “regionais”: 

Litorânea, Norte, Oeste e Baixada. O dimensionamento amostral foi feito através do 

procedimento de amostragem por conglomerados, seguido de seleção sistemática 

dentro de cada universo da pesquisa. O tamanho das amostras foi escolhido em todos 

os casos de modo a permitir um erro máximo de 4%, nas estimativas de intervalos de 

confiança de 95%. O esquema amostral adotado utiliza uma amostragem estratificada 

em dois estágios, sendo o primeiro dedicado à escolha de clusters de consumidores 

assemelhados, seguido da escolha sistemática dos consumidores dentro de cada 

conglomerado. Foi utilizada ainda uma estratificação na seleção final dos 

consumidores dentro de cada conglomerado,  considerando     as   seis   faixas: 0-50 

kWh; 51-100 kWh; 101-150 kWh; 151-300 kWh; 301-500 kWh; >500 kWh. Seguindo 

esse critério, foram entrevistadas 551 residências. O ANEXO II apresenta o plano 

amostral, com as respectivas distribuições segundo as regionais da LIGHT e faixas de 

consumo. 
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5ª) Aplicação do Questionário 

Obteve-se aprovação da ELETROBRÁS/PROCEL para custear a pesquisa, contratada 

junto ao Núcleo de Estatística Computacional da PUC-RIO. A fase de campo foi 

desenvolvida entre 22.02.99 e 08.03.99. Apesar de alguns problemas observados, que 

ocorrem naturalmente em pesquisas desse tipo, não foi registrada qualquer espécie de 

ocorrência que pudesse comprometer seus resultados. Algumas poucas 

inconveniências ocorreram na região Litorânea e Barra da Tijuca, em função do difícil 

acesso às moradias. Nessa região, a proporção de endereços visitados foi de 10 para 

1. Outro problema encontrado foram os imóveis da faixa de consumo de até 50 kWh 

naquela região, que se encontravam  fechados ou em obras, obrigando, portanto, a 

várias substituições. 

 

Não foi registrada nenhuma dificuldade no entendimento do questionário por parte dos 

entrevistados. O controle de qualidade da amostra foi realizado através de inspeções 

de unidades pesquisadas, com acompanhamento do pesquisador, em algumas 

circunstâncias, pela supervisora de campo, visando ao estrito controle da 

compreensão dos objetivos do trabalho e de como ele deveria ser conduzido . 

  

6ª) Processamento e análise dos dados 

As respostas foram tabuladas em planilha eletrônica e submetidas a testes de 

verificação e validação. 

 

5.4 Resultados obtidos 

 

Inicialmente serão apresentados os resultados descritivos obtidos com a pesquisa, 

seguidos de uma análise comparativa entre as médias das respostas e, finalmente, 

será mostrado o resultado do teste de hipóteses. 

 



 
 

 
 

84 

5.4.1 Condições sócio-econômico-demográficas 

 

Foram pesquisados 551 domicílios distribuídos de acordo com a Tabela 2, em que os 

indivíduos entrevistados foram 38,66% de homens e 61,34% de mulheres. A moda de 

consumo de energia elétrica mensal situa-se entre 151-300 kWh, conforme Tabela 3. 

O maior contingente de pessoas entrevistadas trabalha (61,89%); desses, 58,36% o 

fazem fora da residência. A média de idade do pessoal que trabalha está ao redor de 

44 anos, para homens, e  de 46 anos, para  mulheres. A maioria dos consumidores 

(quase 58%) vive em unidades classificadas como casas, sendo de 40,65% o 

percentual dos que residem em apartamentos. Cerca de 42% dos domicílios possuem 

automóvel, mas somente 13,25% possuem empregadas mensalistas. Esses dados 

são compatíveis com os da  Pesquisa de Posse de Eletrodomésticos e Hábitos de 

Consumo da LIGHT, realizada em de Abril de 1997.  

 
 
Tabela 2 –Domicílios pesquisados segundo as regiões 
  
Região Amostra Domicílios(%) 
Litorânea 133 24,14 
Oeste 157 28,49 
Norte 118 21,42 
Baixada Fluminense 143 25,95 
Total 551 100,00 
 
 
 
Tabela 3 – Domicílios pesquisados segundo a faixa de consumo 
 
Faixa Amostra % 
0-50 94 17,06 
51-100 62 11,25 
101-150 79 14,34 
151-300 177 32,12 
301-500 89 16,15 
>500 48 8,71 
Não especificada 2 0,36 
Total 551 100,00 
 
 
O nível de escolaridade do chefe de família e/ou dona de casa é baixo. Cerca de 45% 

dos entrevistados não concluíram o primeiro grau. A renda média declarada é de 7,36 
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salários mínimos (cf. Tabela 4). Cerca de 76% dos entrevistados habitam em imóveis 

próprios, sendo que somente 23,84% vivem em imóveis alugados ou cedidos. Em 

relação ao novo critério de classificação econômica do Brasil, nota-se, conforme a 

Tabela 5, uma predominância de clientes pertencentes à classe C – quase 43% – e , 

em seguida, da classe D, com cerca de 28%. Por outro lado, observa-se que também 

é de aproximadamente 28%  o percentual de clientes pertencentes a uma das classes 

de maior poder aquisitivo, A ou B, sendo que na classe A esse percentual é 

aproximadamente 6%; chegando a quase 22% na classe B. 

 
Tabela 4 – Distribuição da renda familiar  
 

Renda familiar mensal (R$) Total 
<130 2,36 
130-390 16,88 
390-650 22,68 
650-910 9,62 
910-1300 8,71 
1300-1950 9,26 
1950-2600 7,26 
2600-5200 6,54 
>5200 1,27 
Não sabe 13,97 
Sem renda 1,45 
Salário Médio (S.M.) 7,36 
Total 100 
 
 
 
Tabela 5 –Classes sociais (cf. o novo critério de classificação econômica  do 

Brasil) 
 

Faixas de consumo 
(kWh) 

A B C D E 

0 – 50 0,00 10,64 36,17 50,00 3,19 
51 – 100 1,61 8,06 45,16 43,55 1,61 
101 – 150 2,53 12,66 43,04 41,77 0,00 
151 – 300 3,39 25,42 50,28 20,90 0,00 
301 – 500 13,48 37,08 40,45 8,99 0,00 
> 500 25,00 35,42 31,25 8,33 0,00 
Total 6,01 21,86 42,99 28,42 0,73 
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5.4.2 Condições de posse, hábitos de uso e tendência de compra de 
eletrodomésticos  

 

A Tabela 6 apresenta a posse de aparelhos eletrodomésticos. Os eletrodomésticos 

mais comuns nas residências são, pelo menos: uma geladeira (99,09%), um chuveiro 

elétrico (66,97%), um aparelho de TV (98,37%),  dois ferros elétricos (96,19%),  um 

rádio (80,22%), um liqüidificador (91,29%) e um aparelho de som (81,31%). O número 

de residências que não possui pelo menos um ventilador é baixo: 5,26%. Esses 

resultados também confirmam os encontrados na pesquisa anteriormente referida. 

Destaque-se que 38,11% possuem pelo menos um ar condicionado; quase 10% a 

mais do que foi encontrado na pesquisa de 1997, confirmando o alto crescimento de 

posse desse eletrodoméstico. 

 
 
Tabela 6 – Posse de aparelhos eletrodomésticos 
 
Eletrodomésticos 0 1 2 3 4 5 >6 
Geladeira 0,91 88,93 9,62 0,54 0,00 0,00 0,00 
Televisão 1,63 54,45 30,85 10,34 2,18 0,54 0,00 
Ferro elétrico 0,00 3,81 89,11 6,53 0,36 0,18 0,00 
Radio 19,78 67,70 8,35 3,27 0,54 0,18 0,18 
Liqüidificador 8,71 86,75 3,81 0,73 0,00 0,00 0,00 
Aparelho de som 18,69 70,05 9,80 1,09 0,36 0,00 0,00 
Ventilador 5,26 35,39 37,21 14,70 5,44 1,63 0,36 
Chuveiro 33,03 60,98 5,08 0,91 0,00 0,00 0,00 
Cafeteira 56,99 42,47 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 
Batedeira 56,08 43,38 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vídeo cassete 36,84 57,17 5,44 0,54 0,00 0,00 0,00 
Torradeira / Sanduicheira 70,78 28,68 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 
Microondas 72,96 26,50 0,36 0,18 0,00 0,00 0,00 
Freezer 66,06 31,94 1,45 0,18 0,36 0,00 0,00 
Ar condicionado 61,89 28,49 6,17 2,90 0,54 0,00 0,00 
Lava roupa 39,38 59,89 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 
Forno elétrico 83,48 16,15 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 
Lava louça 94,01 5,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aspirador de pó 84,75 15,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Microcomputador 83,12 15,79 0,91 0,18 0,00 0,00 0,00 
 
 
A maioria (58,44%) dos consumidores procura informações sobre  equipamentos 

eletrodomésticos antes de comprá-los, sendo que, na maioria das vezes, essa 

informação  é obtida em anúncio de jornais/revistas (24,32%), orientação dos 
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vendedores (15,79%), comercial de televisão (14,34%) e pesquisas em lojas (13,43%).  

No mais das vezes, a decisão da compra de um eletrodoméstico se dá pelo chefe de 

família ou pelo cônjuge (53,72%). Quase a totalidade (94,56%) dessas compras 

realiza-se em lojas de varejo (Arapuã, Ponto Frio etc.), não tendo a propaganda um 

efeito muito definido na compra, já que 41,02% acham que ela influencia e 39,38% 

acham que ela não influencia. Para 19,24% a propaganda influencia somente às 

vezes. 

 

A Tabela 7 apresenta a ponderação dos atributos levados em conta na hora da 

compra dos eletrodomésticos. Infelizmente, a forma como a questão foi elaborada (ver 

ANEXO I), induziu o entrevistado a nivelar suas respostas, dificultando uma 

hierarquização mais precisa, como seria desejável. Ainda assim, é possível identificar 

o grau de importância com que o item consumo de energia é considerado : 

 

Geladeira: Quarto atributo em importância, após garantia, preço e qualidade 

Chuveiro: Quarto atributo em importância, após garantia, qualidade e preço 

 

Tabela 7 – Importância dos atributos para aquisição dos eletrodomésticos  
 
Características Geladeira Chuveiro Ar condicionado 

 Imp. Não imp. Imp. Não imp. Imp. Não imp. 
Preço 99,45 0,55 62,79 37,20 38,48 61,52 
Marca 95,10 4,90 57,54 42,47 36,66 63,33 
Qualidade 98,37 1,64 65,34 34,66 38,29 61,71 
Consumo 92,74 7,26 61,33 38,67 38,12 61,88 
Desconto 97,27 2,73 49,18 50,82 36,48 63,52 
Financiamento 92,56 7,44 37,39 62,61 33,03 66,97 
 
 

Relativamente à iluminação, 59,78%  das lâmpadas mais utilizadas são as comuns,  

seguidas das fluorescentes tubulares (27,98%) e das fluorescentes compactas (12,24). 

Indagados sobre o conhecimento dos novos modelos de lâmpadas fluorescentes, 

60,62% declararam conhecer esse tipo de lâmpada e 34,12% declararam que 
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trocariam as lâmpadas comuns por esse tipo, caso elas custassem ao redor de 

R$10,00. Esses números são bem interessantes e mostram um considerável avanço 

no período, visto que, anteriormente, somente 41,78% dos informantes disseram 

conhecer esse tipo de produto, e somente 11,45% dos entrevistados estavam 

dispostos a trocar as lâmpadas comuns pelas desse tipo, em condições similares de 

preço. 

 

Entre as características estudadas para as lâmpadas, preço, marca, luminosidade e 

consumo são itens muito importantes, especialmente luminosidade (74,05%) e 

consumo (74,77%), sendo que a característica aparência não é nada importante 

(41,74%) ou somente importante (36,84%), conforme Tabela 8. A aquisição de 

lâmpadas hoje em dia se dá, quase na sua totalidade, em supermercados (81,31%) e 

em lojas de material elétrico (17,24%). 

 

Tabela 8 – Características das lâmpadas 
 
Lâmpadas Preço Marca Luminosidade Aparência Consumo 
Não se aplica 0,54 1,09 0,36 3,09 1,27 
Nada importante 10,53 21,23 2,00 41,74 4,90 
Importante 20,51 31,58 23,59 36,84 19,06 
Muito importante 68,42 46,10 74,05 18,33 74,77 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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5.4.3 Atitudes e comportamentos  

 

A Tabela 9 apresenta uma síntese das assertivas atitudinais. Confrontadas com as 

respostas relativas aos comportamentos, foi possível traçar um perfil da amostra 

pesquisada quanto ao interesse e comprometimento com a redução do desperdício de 

energia elétrica. No que se refere à postura declarada, os consumidores, em média, 

não só são conscientes dos problemas relacionados ao fornecimento de energia 

elétrica no Brasil, como também mostram-se predispostos a realizar ações de 

economia de energia. Por outro lado, uma evidente contradição é revelada pelo fato de 

que 82,91% dos consumidores desconhecem o valor da conta de luz. As 

considerações feitas a seguir buscam discutir algo mais sobre estas questões. Será 

exibida, entre parênteses, a média descritiva (sem aplicação de testes) das respostas 

obtidas, numa escala de cinco pontos, em que 5 corresponde à total  concordância, 3 

à indiferença e 1 à total discordância. 

 



 
 

 
 

Tabela 9 -  Assertivas atitudinais por ordem decrescente de grau de concordância 
 

AFIRMATIVA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
62 - combater o desperdício é dever de todo mundo 0,36 1,63 1,63 23,77 72,60 100,00 4,67 0,63 
57 - economia de energia no Brasil: enquanto não pesar no bolso ninguém faz 1,09 2,36 1,45 26,68 68,42 100,00 4,59 0,74 
67 - com o dinheiro economizado na conta de luz é possível comprar outras coisas 0,54 2,00 2,72 39,93 54,81 100,00 4,46 0,70 
61 - no Brasil cada um trata de ver o seu lado 1,45 5,63 1,45 30,31 61,16 100,00 4,44 0,89 
56 - é importante orientar os outros a não desperdiçarem energia 1,27 1,81 5,63 37,39 53,90 100,00 4,41 0,79 
63 - o governo deveria cobrar muito de quem desperdiça e premiar quem economiza 2,72 4,72 2,00 29,58 60,98 100,00 4,41 0,95 
55 - o brasileiro é um desperdiçador 0,36 10,71 3,63 21,78 63,52 100,00 4,37 1,00 
94 - é interessante como o uso da energia pode prejudicar o meio ambiente 0,73 2,18 5,63 41,92 49,55 100,00 4,37 0,76 
93 - comparada com os gastos mensais, a conta de gás é muito pequena 0,73 7,62 5,08 34,66 51,91 100,00 4,29 0,93 
92 - economizar gás de cozinha, vale a pena 1,81 6,72 4,90 36,66 49,91 100,00 4,26 0,96 
52 - combater o desperdício de energia é dever do governo 3,45 8,35 3,27 34,12 50,82 100,00 4,21 1,07 
83 - dá medo pensar que a energia pode acabar para sempre 3,63 12,16 2,18 24,86 57,17 100,00 4,20 1,18 
95 - para diminuir a poluição vale a pena sacrificar o nosso conforto  2,18 5,08 5,63 45,01 42,11 100,00 4,20 0,92 
66 - vale a pena reaproveitar roupas, embalagens ou comida 3,81 8,53 3,27 37,02 47,37 100,00 4,16 1,09 
54 - se dependesse só do sr(a) o consumo de energia na sua casa seria bem menor 4,36 10,16 6,35 25,41 53,72 100,00 4,14 1,18 
96 - se duas geladeiras tiverem o mesmo preço é melhor comprar a que gaste menos energia  3,63 11,98 3,27 28,86 52,27 100,00 4,14 1,16 
50 - vale a pena mudar alguns horários de uso de energia em troca de desconto na conta de luz 4,72 8,71 2,90 36,12 47,55 100,00 4,13 1,13 
68 - a importância da energia elétrica só é sentida quando ela falta 5,44 10,71 1,81 32,67 49,36 100,00 4,10 1,20 
72 - uma casa pouco iluminada é uma casa econômica  2,36 15,97 3,45 28,86 49,36 100,00 4,07 1,18 
84 - o fornecimento de energia no Brasil se tornou um problema sério  3,45 17,24 4,17 28,13 47,01 100,00 3,98 1,24 
51 - o governo é quem mais desperdiça energia nesse país 1,81 21,23 4,90 23,23 48,82 100,00 3,96 1,25 
59 - todo mundo se interessaria por uma campanha que ensinasse a economizar energia 0,91 18,69 10,16 24,86 45,37 100,00 3,95 1,18 
53 - o governo não tem moral para pedir ao povo que economize energia 10,16 11,43 5,26 26,68 46,46 100,00 3,88 1,38 
48 - por um desconto de 20% na conta de luz vale a pena deixar de usar o chuveiro no pico 0,73 6,53 34,30 21,78 36,66 100,00 3,87 1,01 
81 - pode faltar energia no Brasil 8,35 12,70 8,35 28,68 41,92 100,00 3,83 1,32 
65 - é importante ter eletrodoméstico para ganhar tempo 11,62 12,34 4,90 36,12 35,03 100,00 3,71 1,37 
47- vale a pena usar o chuveiro fora do horário de pico para ajudar o Brasil 3,27 7,44 35,21 26,50 27,59 100,00 3,68 1,06 
73 - uma casa pouco iluminada é uma casa aconchegante 7,44 23,59 5,99 32,12 30,85 100,00 3,55 1,34 
60 - os adultos podem economizar energia, mas as crianças ninguém segura 9,98 23,23 4,36 29,76 32,67 100,00 3,52 1,41 
91 - costumamos regular o carburador do carro pelo menos uma vez por ano 1,63 2,54 60,25 13,25 22,32 100,00 3,52 0,92 
49 - por um desconto de 20% na conta de luz vale a pena deixar de usar o ar condicionado no pico 1,45 5,44 60,25 11,62 21,23 100,00 3,46 0,94 



 
 

 
 

 
AFIRMATIVA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

58 – combater o desperdício de energia é dever das indústrias 8,89 22,87 8,17 37,75 22,32 100,00 3,42 1,30 
90 - vale a pena andar pouco de carro para economizar combustível 4,17 6,90 59,17 11,98 17,79 100,00 3,32 0,99 
64 - economia de energia no Brasil, só com multas ou cadeia 17,60 24,32 4,90 20,33 32,85 100,00 3,26 1,56 
80 - é fácil mudar hábitos 19,42 30,31 2,54 16,88 30,85 100,00 3,09 1,58 
82 - é certo economizar energia, mas chega na hora a gente esquece ou tem preguiça 18,69 31,22 3,63 27,04 19,42 100,00 2,97 1,46 
88 - é aceitável que o governo interfira na hora de usar a energia nas casas 21,23 31,40 4,72 23,96 18,69 100,00 2,87 1,47 
85 - se chegar a faltar energia só os bairros pobres serão afetados 22,50 37,75 6,90 17,24 15,61 100,00 2,66 1,41 
70 - uma casa pouco iluminada é uma casa insegura 25,05 35,21 5,26 24,68 9,80 100,00 2,59 1,36 
77 - se uma pessoa paga pela energia, ela tem o direito  de usá-la como bem entender 25,95 38,11 2,54 19,42 13,97 100,00 2,57 1,42 
76 - economizar energia dá trabalho 26,13 47,01 3,09 15,43 8,35 100,00 2,33 1,25 
87 - com os problemas que o Brasil tem que resolver, o desperdício de energia é uma questão menor 29,04 41,74 5,26 16,15 7,80 100,00 2,32 1,27 
69 - uma casa pouco iluminada é uma casa triste  30,13 42,11 3,81 15,79 8,17 100,00 2,30 1,28 
78 - economizar energia em casa significa ter menos conforto 27,40 51,72 3,27 13,07 4,54 100,00 2,16 1,11 
71 - uma casa pouco iluminada é uma casa pobre 33,76 46,28 3,99 8,35 7,62 100,00 2,10 1,18 
89 - é barato e simples produzir e levar energia para as casas 31,58 46,82 11,98 5,81 3,81 100,00 2,03 1,01 
86 - tudo o que o governo recomenda é ruim para o povo 38,84 41,20 6,17 6,53 7,26 100,00 2,02 1,17 
74 - economizar energia é coisa de pão duro 37,57 48,64 3,45 2,72 7,62 100,00 1,94 1,10 
79 - se um aparelho consome menos energia do que outro, ele é mais fraco 33,39 53,36 7,08 3,81 2,36 100,00 1,88 0,87 
75 - economizar energia é coisa de pobre 38,48 50,27 1,63 5,26 4,36 100,00 1,87 1,00 
         

Legenda:   (1) Discordo Totalmente      (5) Concordo Totalmente 
                  (2) Discordo                          (6) Total 
                  (3) Indiferente                       (7) Média 
                  (4) Concordo                        (8) Desvio Padrão  
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Os entrevistados são, em grande parte, conscientes. 

A julgar pelas respostas obtidas, os consumidores estão cientes dos problemas 

envolvidos na produção e fornecimento de energia elétrica no Brasil. Além disso, 

mostram-se conscientes quanto ao papel que desempenham no processo42. Entendem 

que pode faltar energia no País (3,83), mas dividem-se quanto à questão de quem vai 

sofrer os efeitos dessa falta: 33% acham que só os bairros pobres serão afetados, ao 

passo que 60% entendem que o problema não é exclusivo dos pobres (2,66). 

Apavoram-se com a idéia de que a energia poderá acabar (4,20) e acham que todos 

se interessariam por uma campanha que lhes ensinasse a economizar energia (3,95). 

Julgam que o fornecimento de energia no País tornou-se um problema grave (3,98), a 

ponto de discordar da idéia de que, diante de tantos outros problemas brasileiros, o da 

energia constitui uma questão menor (2,32). Sabem que não é simples nem barato 

produzir energia e levá-la até as casas das pessoas (2,03) e rejeitam a idéia de que, 

só porque um indivíduo paga as suas contas de energia, ele tem o direito de utilizá-la 

como bem entender (2,57). Contudo, toda essa conscientização parece indicar um 

vácuo: quando indagados sobre o aparelho elétrico responsável pelo maior 

desperdício em casa, 29% responderam “lâmpadas” e 21%, “televisores”. É difícil 

afirmar se o baixo índice de respostas “chuveiro elétrico” (17%)  e “ar-condicionado”, 

que ficaram na categoria “outros” (13% das respostas), se deve a desconhecimento ou 

à não posse dos citados aparelhos. Quando indagados sobre as medidas adotadas 

para combater o desperdício de energia, 91% mencionaram evitar abrir 

desnecessariamente a geladeira e 87% desligam lâmpadas. 

 

Percebe-se, portanto, que os consumidores vislumbram o problema. Cabe investigar, 

agora, quem é considerado como tendo responsabilidade nesse contexto.  

 

                                                           
42  Isso é particularmente digno de nota, quando se observa que 68% não concluíram o segundo grau e 
que 73% pertencem às Classes C, D e E. 
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Responsabilidade pela economia de energia. 

Se, por um lado, o grupo entrevistado concorda fortemente com a tese de que o 

combate ao desperdício é dever de todos (4,67), de certa forma a responsabilidade 

pelo consumo ineficiente de energia elétrica é atribuída a terceiros. Em geral, quando 

o responsável aparece de forma explícita, as médias de concordância não são das 

mais elevadas: as crianças são difíceis de controlar (3,52), as indústrias devem fazer a 

sua parte (3,42)43. Quando, porém, se fala de forma genérica, não indicativa, os 

informantes são mais incisivos: em peso (95%), consideram o brasileiro um povo 

desperdiçador (4,59), que não se interessa por questões que afetem terceiros (4,44), e 

que só tomará alguma iniciativa no sentido de economizar energia se isso lhe pesar no 

bolso (4,59). No entanto, quando são indagados sobre o uso de instrumentos 

coercitivos, como multa e cadeia para os desperdiçadores, a concordância cai (3,26). 

A interpretação de que “os responsáveis são os outros” ganha força diante de algumas 

posições. Em primeiro lugar, ela aparece quando os entrevistados manifestam a sua 

opinião de que há necessidade de divulgação de informações ao povo e de que é justo 

punir quem desperdiça; em segundo, os entrevistados entendem que é importante 

orientar os outros para que não desperdicem energia (4,41) e que os que desperdiçam 

deveriam ser sobretaxados, cabendo um prêmio a quem faz bom uso da energia 

(4,41). Parece lícito concluir que, se os informantes se considerassem 

desperdiçadores, a afirmativa não contaria com tamanho grau de concordância. Há 

também outras evidências segundo as quais os consumidores não se consideram 

como parte do problema: 89% alegam adotar medidas de combate ao desperdício de 

energia, 79% afirmam conseguir economizar energia e 66% dizem que não 

desperdiçam, enquanto apenas 16% admitem a existência de desperdício em suas 

próprias casas. Essa resposta parece totalmente incoerente com a concordância 

(4,37) de que o “brasileiro é um desperdiçador” e em parte com a resposta que dão 

                                                           
43 A exceção reside na menção ao Governo — ele é considerado o maior desperdiçador do País (3,96). 
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quando perguntados se o consumo em sua residência poderia ser reduzido. Eles 

afirmam que, se dependesse somente deles, o consumo na sua residência seria bem 

menor (4,14) — afinal, julgam-se economizadores: acham que vale a pena 

reaproveitar embalagens, roupa e comida (4,16), assim como gás de cozinha (4,26); 

julgam significativa a economia que se pode fazer usando bem a energia elétrica 

(4,46) e opinam que mais vale comprar uma geladeira econômica do que outra, 

ineficiente, mesmo que seja de marca conhecida (4,14).  

 

Neste momento, cabe investigar se, como conseqüência dessa auto-imagem positiva, 

os entrevistados se mostram arredios a eventuais sacrifícios.  

 

Os entrevistados estão dispostos a se sacrificar. 

Percebe-se uma predisposição de mudar a hora do banho de chuveiro elétrico, tanto 

sem a contrapartida de benefícios (3,68), quanto mediante desconto na conta de 

energia (3,87). É interessante observar que as duas médias são muito próximas, o que 

parece denotar altruísmo e colaboração desinteressada. Mais curioso ainda é observar 

que esse pretenso espírito altruísta convive com a percepção de peso da conta de 

energia elétrica: 60% dos entrevistados acham-na cara e 52% afirmam que os gastos 

com energia elétrica são altos comparados com as demais despesas do orçamento 

mensal. A predisposição de alterar hábitos de uso de energia elétrica fica patente 

diante das respostas dadas às afirmativas como “vale a pena mudar horários de uso 

da energia” (4,13). Curiosamente, porém, a amostra se dividiu ante a afirmativa “é fácil 

mudar hábitos” (3,09): 50% discordam dessa posição e 47% concordam com ela. 

Resta saber em quem os informantes estavam pensando quando deram as respostas 

acima, se neles próprios ou em terceiros não definidos. Vale lembrar que eles se 

dividiram com relação à afirmativa de que a economia de energia é uma medida 

correta, mas que sua implementação é difícil na prática: 50% discordaram e 47% 

concordaram. Ainda com relação à questão da aceitação de sacrifícios, os 
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entrevistados alegam uma predisposição a abrir mão de um pouco do seu conforto em 

prol da preservação do meio ambiente (4,20). 

 

Cabe analisar agora qual a imagem que os entrevistados fazem de quem economiza 

energia. 

 

A imagem do economizador. 

Supondo ser correta a interpretação segundo a qual os entrevistados se julgam 

economizadores, era de se esperar que a imagem que eles fazem desse papel fosse 

positiva. E tudo leva a crer que é: não ficou evidenciado nenhum preconceito contra 

aqueles que controlam o nível de iluminação em suas residências. De fato, houve 

grande discordância das afirmativas segundo as quais uma casa pouco iluminada era 

uma casa triste (2,30), insegura (2,59) e pobre (2,10). Por outro lado, os entrevistados 

concordaram com afirmativas que empregavam adjetivos de boa imagem: econômica 

(4,07) e aconchegante (3,55). Essa boa imagem do economizador é reforçada nas 

respostas dadas às questões que versavam da economia de energia em geral (e não 

apenas da iluminação): os informantes discordaram de que a economia de energia 

fosse uma característica dos avaros (1,94), dos pobres (1,87), que desse trabalho 

(2,33) e que reduzisse o conforto (2,16). 

 

Bem, se o assunto é considerado tão importante, a situação tão grave e “os outros” 

desperdiçam muita energia elétrica, então pode-se imaginar que caiba uma campanha 

educativa para o povo. Será que o governo teria credibilidade para conduzir os 

trabalhos? É o que se analisa a seguir. 

 

O papel do Governo. 

A posição do Governo é delicada: por um lado, os entrevistados, em peso, acreditam 

que cabe a ele combater o desperdício de energia no Brasil (4,21); por outro lado, uma 
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significativa parcela o julga sem moral para pedir ao povo que economize (3,88), uma 

vez que, conforme já foi dito, ele seria o responsável maior pelo desperdício no País. A 

partir dessas conclusões, o papel do Governo como condutor de uma política de 

combate ao desperdício de energia elétrica ficaria, portanto, prejudicado por falta de 

credibilidade. No entanto, esse papel não parece estar inviabilizado: os entrevistados 

discordaram da afirmativa de que tudo o que o governo recomenda é ruim para o povo 

(2,02). Além disso, as opiniões se dividiram quanto ao cabimento da interferência do 

Governo na forma como se usa a energia nas casas: 42% acham aceitável essa 

interferência, enquanto 53% a rejeitam. 

 

 

5.4.4 Teste de hipóteses 

 

Finalmente, cabe investigar se estas conclusões qualitativas são também 

corroboradas por técnicas quantitativas. As hipóteses H01 (a maioria dos 

consumidores residenciais apresenta atitudes favoráveis à redução do desperdício de 

energia elétrica em seus domicílios) e H02 (a maioria dos consumidores residenciais 

também apresenta comportamentos comprometidos com a redução do desperdício 

de energia elétrica em seus domicílios) foram verificadas através do teste de médias, 

cuja demonstração é apresentada no ANEXO III. 

 

Para o teste das atitudes foram selecionadas as seguintes assertivas atitudinais: 
 
62 - combater o desperdício é dever de todo mundo 

56 - é importante orientar os outros a não desperdiçarem energia 

63 - o governo deveria cobrar muito de quem desperdiça e premiar quem 
economiza 
 
95 - para diminuir a poluição vale a pena sacrificar o nosso conforto  

54 - se dependesse só do sr(a) o consumo de energia na sua casa seria 
bem menor 
 
96 - se duas geladeiras tiverem o mesmo preço é melhor comprar a que 
gaste menos energia 
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50 - vale a pena mudar alguns horários de uso de energia em troca de 
desconto na conta de luz 
 
47- vale a pena usar o chuveiro fora do horário de pico para ajudar o 
Brasil 
 
77 - se uma pessoa paga pela energia, ela tem o direito  de usar como 
bem entender 
 
76 - economizar energia dá trabalho 

78 - economizar energia em casa significa ter menos conforto 

74 - economizar energia é coisa de pão duro 

 

Para o teste do comportamento foi empregada as questões: 

 

37 - em sua casa são adotadas medidas para economizar energia elétrica? 

 sim     não    não sabe 
 
38 - quais são as medidas adotadas ? [espontânea] 
 

De acordo com os cálculos mostrados no ANEXO III, a um nível de significância 44 

igual ou melhor do que 5%, H01  não foi rejeitada, ocorrendo o oposto com H02.  É 

possível concluir, portanto, que embora existam na maioria dos casos atitudes 
favoráveis à redução do desperdício de energia elétrica, não se observa,  
efetivamente, o comportamento correspondente. 
 

                                                           
44 Uma significância a um determinado nível define a probabilidade de que uma hipótese seja aceita, 
quando ela é falsa. Ou seja, como foi dito que a hipótese é significante a 5%, isto significa que existe 
apenas 5% de probabilidade de que os valores comparados sejam iguais, ao se supor que eles sejam 
diferentes. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES 

 

 

“Aqueles de nós que se denominam analistas energéticos, temos cometido um equívoco (...): 

analisamos a energia, quando deveríamos ter analisado o comportamento humano.” 

Lee Schipper 

 

Reportando aos objetivos iniciais desse estudo, percebe-se como a compreensão do 

comportamento dos consumidores pode tornar-se um instrumento de vital importância 

para a concepção e a implementação de programas que tenham por objetivo promover 

o uso eficiente da energia. Conquanto avanços tenham sido feitos, conforme procurou-

se mostrar na revisão bibliográfica, muito ainda há por fazer. Admitir que, no âmbito do 

setor residencial, o problema maior dos programas de conservação de energia – como 

afirmam Lee Schipper, Peter Ester, Paul Stern, Elliot Aronson e tantos outros – reside 

na sua dimensão humana, requer dos dirigentes da política energética brasileira 

atitudes e comportamentos inovadores, consoantes com o desafio aí apresentado. 

Mesmo no exterior, onde a literatura mostra um estágio mais avançado desse 

posicionamento, os especialistas reconhecem que a complexidade da questão ainda 

requer muita pesquisa teórica e aplicada. São tantos os fatores que determinam o 

comportamento das pessoas, submetidas à exposição cada vez mais intensa dos 

estímulos da sociedade contemporânea globalizada, que esse tema deverá constar da 

agenda prioritária daqueles que têm efetivo compromisso com a eficiência energética. 

 

Apresentam-se, a seguir, as principais conclusões que esta dissertação alcançou. 

Tomadas na devida conta, poderão contribuir para que tanto os gestores da política de 

eficiência energética no Brasil, quanto a comunidade acadêmica mobilizada por esse 
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tema, formulem suas agendas levando em consideração essa questão tão vital, o 

comportamento dos consumidores.  

 

6.1 O estado da arte  

 

As razões pelas quais os consumidores residenciais têm apresentado pouco interesse 

em participar de programas de uso eficiente de energia ainda não estão 

suficientemente esclarecidas, nem no Brasil, nem no exterior.  

 

A contribuição que as ciências humanas e o próprio marketing têm oferecido ao 

entendimento dessa questão são ainda muito limitadas. Mais aqui do que lá fora. 

Excetuando-se as linhas e  grupos de pesquisa que nosso trabalho buscou evidenciar, 

pouco tem sido feito. A massa de observações experimentais ainda não apresenta 

densidade capaz de permitir uma formulação teórica consistente. No Brasil, ela é 

ainda mais rarefeita. 

 

Entretanto, o estágio do conhecimento científico é hoje incomparavelmente superior ao 

de 26 anos atrás, quando a primeira crise do petróleo deixou governos, empresas e 

consumidores atônitos, colocando na ordem do dia a questão de como lidar com um 

bem  escasso e repentinamente caro. A partir daí,  a dimensão individual  e social do 

uso da energia passa a ganhar importância. 

 

Recolocando nossa principal questão em evidência, o problema do comportamento 

dos consumidores surgiu da constatação do relativo insucesso de muitos programas 

de conservação de energia promovidos, sobretudo nos EUA, quando a questão 

energética deixa de ser um problema de ameaça de racionamento de curto prazo 

decorrente do primeiro embargo do petróleo (1973) e transforma-se num problema de 

suprimento de longo prazo. Assim, os apelos imediatistas de corte de consumo 
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(freqüentemente compulsórios) foram cedendo a vez às ações mais elaboradas e 

voluntárias. A abdicação do enfoque imediatista-compulsório se dá em favor de uma 

abordagem de persuasão e convencimento, reforçada sobremaneira pelo apelo 

ambientalista e pelos benefícios financeiros advindos da economia de energia. 

Naquela época – final dos anos setenta –, já se tinha plena consciência de que, ao se 

deslocar o foco da política energética para o lado da demanda, um novo elemento 

entrava em cena no cenário energético: o consumidor. 

 

Tal personagem, até então um ilustre desconhecido, passa a receber cada vez mais 

importância e atenção por parte das concessionárias e governos. No início da década 

de oitenta, ganha corpo a  chamada “estratégia dos usos finais” e aporta ao mercado 

uma impressionante oferta de novas e eficientes tecnologias, incluindo lâmpadas 

fluorescentes compactas, bombas de calor, aquecimento de água termo-solar, novos 

isolantes térmicos, carros econômicos etc. Se as primeiras pesquisas levadas a cabo 

nos EUA procuravam exclusivamente identificar a elasticidade-preço dos  energéticos, 

rapidamente já se buscava  compreender como  a energia estava sendo utilizada. 

 

Nesse percurso, sucederam-se diferentes abordagens e estratégias de promoção da 

eficiência energética, cada qual com pressupostos explícitos ou implícitos sobre o 

comportamento dos consumidores. Um observador atento desse processo 

(LUTZENHISER, 1988) identificou quatro enredos que, sem deixarem de dialogar 

entre si, constituíram cenários distintos, daí emergindo os seguintes personagens 

principais: 

 

i) A normalidade do  ator tecnológico e o modelo dos usos finais. 

O foco das pesquisas inspiradas sob esta concepção privilegia os 

equipamentos de uso final. Aqui, os consumidores atuam como operadores dos 

aparelhos e, mediante a declaração de seus hábitos de uso, supostos 
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“normais” e constantes, estima-se a energia consumida e fazem-se estimativas 

de potencial de economia, a partir de hipotéticas substituições tecnológicas. 

 

ii) O ator racional  e o mercado.  

Os economistas freqüentemente demonstram grande  interesse na energia 

como fator de produção. Quanto ao seu uso, a teoria econômica supõe que os 

consumidores ajam através de escolhas ponderadas, racionais e, obviamente, 

precedidas da necessária informação e análise. Suas  decisões seriam mais 

fortemente influenciadas pelo preço da energia e pelas chamadas leis do 

mercado do que por quaisquer outros fatores. O senso comum talvez já fosse 

suficiente para suspeitar de tal pressuposto, mas a simples constatação de que 

a maioria absoluta dos consumidores desconhece o valor de sua conta de 

energia trata de apontar a limitação dessa abordagem. 

 

iii) Atitudes e comportamentos do ator psicológico  

Num movimento que buscava superar as limitações dos enfoques precedentes, 

a Psicologia Social aportou ao debate com uma contribuição expressiva: 

através da identificação das motivações individuais dos consumidores para 

economizar energia. Essa corrente, liderada pelo Grupo de Santa Cruz, 

empreendeu minuciosa análise de diversos programas de  conservação e 

sistematizou os principais fatores de sucesso, fornecendo um roteiro bastante 

interessante para a concepção e implementação de ações conservacionistas. A 

crítica feita a essa abordagem refere-se ao ponto de partida basicamente 

focado no indivíduo, sem perceber que o contexto sociocultural muitas vezes 

impõe padrões de consumo que influenciam seu comportamento muito além de 

suas motivações pessoais. 
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iv) O advento do ator social  e a pesquisa contemporânea 

Os movimentos mais recentes e vigorosos na compreensão do comportamento 

dos consumidores residenciais quanto ao uso da energia vêm sendo trilhados 

pelo Grupo de Genebra, que coloca em pauta uma nova agenda de discussão. 

Partindo da identificação das limitações das abordagens antecedentes, esse 

enfoque propõe três novos pressupostos: 

Primeiro: expandir o referencial de análise, tirando o foco  do indivíduo e 

deslocando-o para a família, como agente social que define as escolhas 

negociadas relativas ao uso da energia. 

Segundo: admitir que o perfil da demanda energética nas residências é 

fortemente afetado por decisões “não-energéticas”, que muitas vezes se 

tornam os fatores predominantes. 

Terceiro: reconhecer a importância da interação social e cultural no processo 

de uso e nas decisões de compra de eletrodomésticos. 

 

Apesar dos novos desafios e incertezas implícitos nesse novo paradigma, ele traz a 

possibilidade de uma análise mais abrangente e sistêmica. O futuro irá dizer em que 

medida essa liderança terá contribuído para o enfrentamento do nosso problema 

original. 

 

No panorama brasileiro, a maioria dos autores considera a demanda de energia como 

se fosse um bloco despersonalizado e impessoal. Os consumidores não são 

analisados segundo suas atitudes ou comportamentos, nem ao nível individual nem 

tampouco ao nível sociocultural. São tratados como um ente econômico agregado, 

desconhecendo-se que são indivíduos com razoável possibilidade de fazer escolhas, 

inclusive energéticas. 
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Estudos iniciais abriram caminhos interessantes que precisam ser mais bem 

explorados. As recentes campanhas de mídia realizadas pelo PROCEL oferecem um 

excelente material para pesquisadores audaciosos especularem com algumas das 

ferramentas que foram apresentadas e discutidas neste trabalho. 

 

Muitas hipóteses sobre o comportamento do consumidor brasileiro estão ainda por ser 

formuladas e testadas, considerando sobretudo a nossa realidade sociocultural tão 

singular. Em que medida os modelos discutidos aqui poderão ser úteis ao 

planejamento da conservação de energia no Brasil? É uma questão que não necessita 

ficar sem resposta como tem acontecido até hoje. 

 

 

6.2 Novos horizontes para a pesquisa: complementaridade entre os diversos 

enfoques.  

 

Cada uma das principais tendências analisadas neste trabalho aportam suas 

contribuições  ao estudo do comportamento dos consumidores. O posicionamento do 

autor quanto ao mérito delas ficou implícito na seção anterior. Trata-se, agora, de se 

buscar pontos em comum tendo em vista uma possível sinergia. 

 

Ainda não se logrou, no Brasil, desenhar um projeto experimental em que a 

abordagem  sociocultural fosse privilegiada. É bem verdade que algumas das 

pesquisas promovidas pelo PROCEL aproximaram-se desse enfoque. Um esboço do 

que poderia ser um estudo mais profundo foi sugerido recentemente por ROCHA 

(1998), que utilizaria na sua consecução a metodologia etnográfica45.  
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A experiência obtida com a pesquisa piloto mostra que algumas deficiências precisam 

ser superadas, principalmente na verificação direta do comportamento de compra dos 

consumidores, que a metodologia utilizada não contemplou. Um outro cuidado que 

deve ser observado, tanto na redação das assertivas e perguntas que compõem o 

questionário, quanto na postura do pessoal de campo, é assegurar total isenção 

quanto ao que se quer apurar. Essa é uma questão clássica da metodologia científica, 

que se procurou respeitar. No entanto, algumas vezes, o afã inconsciente das pessoas 

que participaram desse trabalho, comprometidas com a idéia do combate ao 

desperdício, pode ter induzido a vieses indesejáveis. 

 

Um desdobramento interessante que se vislumbra é a concepção e posterior 

implementação de um experimento, em que o comportamento dos consumidores e as 

estratégias de promoção da eficiência energética fossem tratados por três 

metodologias, articuladas entre si da seguinte forma: 

 

i) inicialmente realizar Pesquisa etnográfica,  para identificação dos valores e 

crenças associados ao uso da energia; 

ii) a seguir, implementar Pesquisa de posse e hábitos  de consumo de 

eletrodomésticos, em que sejam  medidos e avaliados esses parâmetros; e 

iii) complementar esses estudos com Pesquisa de AIO46, para identificação de 

atitudes e estilos de vida que permitam revelar as motivações dos 

comportamentos associados ao uso da energia. 

 

Esses três instrumentos, combinados e consolidados em uma única metodologia, 

poderiam  ser de grande valia para o planejamento da conservação de energia no 

                                                                                                                                                                          
45 Método próprio das Ciências Sociais, utilizado sobretudo pelos antropólogos para conhecer, 
compreender e analisar costumes, valores e a cultura de grupos sociais. Um interessante estudo 
etnográfico sobre o consumo de energia é apresentado em WILHITE e LING (1992). 
46 Atividades, Interesses e Opiniões. 
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Brasil. A maneira de implementação prática desta proposta poderia tomar a forma de  

projeto piloto patrocinado pelo PROCEL, realizado em regime de cooperação com a 

academia. Em sua concepção, deveriam ser considerados todos os requisitos para 

avaliar-se a eficácia do método.  

 

 

6.3 Pesquisa piloto realizada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

 

As primeiras análises realizadas sobre o material  da pesquisa de campo, cotejadas 

com pesquisas anteriormente desenvolvidas pelo PROCEL, permitem uma conclusão 

geral sobre as atitudes e comportamentos  dos consumidores, relativamente ao uso 

eficiente da energia elétrica: a maioria dos consumidores residenciais não pratica 

atos consistentes de combate ao desperdício de energia, nem tampouco adquire 

eletrodomésticos segundo o critério da eficiência energética. 

 

Alguns fatores determinantes desse comportamento foram identificados: 

 

Baixa prioridade do assunto. A energia elétrica é importante e vital para a maioria 

dos consumidores, mas só é percebida como tal nos momentos em que falta. Não é 

um tema tratado no dia-a-dia das famílias, às voltas com problemas mais relevantes 

como segurança, saúde, moradia, educação etc. Vista como um bem livre, desprovido 

de valor econômico, a energia elétrica ainda não faz parte da agenda dos 

consumidores residenciais. De fato, só se torna realmente presente no ato do 

pagamento da conta, ou quando ocorrem os  blecautes. 

 

Falta de motivação. Associada à questão anterior, observa-se uma baixa motivação 

para a prática de atos conservacionistas. Isso é constatado menos pelas opiniões 

colhidas dos entrevistados que pelas contradições observadas entre elas e entre seus 
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comportamentos efetivos. Isto se explica pelo fato de os benefícios econômicos não 

serem claramente percebidos, pelo esforço despendido não valer a pena, ou mesmo 

pelo desconhecimento/desconsideração de razões de interesses nacional ou social, 

como meio ambiente, escassez de investimentos no setor elétrico etc.  

 

Desconfiança no governo. Uma parcela significativa dos consumidores considera 

que o governo é quem mais desperdiça energia elétrica no país, embora poucos 

creiam que ele seja o principal responsável pelos atuais problemas de fornecimento. A 

maioria quase absoluta é de opinião de que o governo não tem moral para pedir ao 

povo que economize energia. Ainda assim, consideram que é dever do governo 

combater o desperdício de energia elétrica. Apesar disso, discordam de que “tudo que 

o governo recomenda é ruim para o povo”. Há, portanto, um espaço para que seja 

recuperada a credibilidade junto à população. 

 

Desconhecimento de “como fazer” para economizar energia elétrica. A 

desinformação sempre foi apontada como uma das principais barreiras à conservação 

de energia. Reporta-se aqui não à informação geral (motivacional) e sim àquelas 

ações práticas e cotidianas. As únicas medidas de economia de energia declaradas 

pelos consumidores que surgiram de forma expressiva foram o desligamento da luz 

em ambientes vazios, e a baixa freqüência de abertura das portas de geladeiras e 

freezers. 

 

Desconhecimento da existência de produtos eficientes. A aquisição de produtos 

eficientes é, seguramente, a melhor forma de reduzir o consumo de energia de 

maneira duradoura. Dentre os atributos que os consumidores levam  em consideração 

na hora de adquirir eletrodomésticos, o consumo de energia foi visto com o seguinte 

grau de importância: 
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Geladeira: Quarto atributo em importância, após garantia, preço e qualidade 

Chuveiro: Quarto atributo em importância, após garantia, qualidade e preço 

Lâmpadas: Segundo atributo em importância, após luminosidade 

 

Se não restam dúvidas de que os consumidores residenciais não estão mobilizados 

pelo uso eficiente da energia, isto não significa que essa condição seja imutável. 

Significa, sim, que os dirigentes da política de combate ao desperdício de energia 

elétrica no Brasil têm um grande desafio pela frente. 

 

Muito embora a atitude revelada na pesquisa tenha sido bastante favorável ao 

combate ao desperdício de energia, o mesmo não pode ser dito do  comportamento 

cotidiano dos consumidores (quer na compra, quer no uso), indo ao encontro das 

hipóteses inicialmente formuladas. Mais que isso, os consumidores  não se vêem 

como co-responsáveis pelo problema que identificam, talvez porque não tenham uma 

idéia muito clara do que realmente venha a ser o desperdício de energia elétrica e do 

que seja um eletrodoméstico eficiente. Isso pode querer dizer que os esforços de 

comunicação do condutor dos programas de eficiência energética correm o risco de 

cair no vazio, caso não se elabore um esforço integrado de marketing, que se inicie 

por um aprofundamento de questões como as levantadas por essa pesquisa, 

envolvendo toda a cadeia de fabricação e distribuição de equipamentos elétricos, e 

que  ensine ao consumidor aquilo que ele se mostra interessado em aprender.  
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ANEXO I 

 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA PESQUISA DE CAMPO 
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Filtro: É a dona de casa ou o chefe de família ? 

Se não, encerrar a entrevista ! 

 

 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

Somos pesquisadores da PUC do Rio de Janeiro e estamos 
fazendo um trabalho para a ELETROBRÁS, com o objetivo de 

identificar as principais características dos consumidores 
residenciais do País, em relação ao uso da energia elétrica e a 

compra de aparelhos eletrodomésticos. 
Não estamos vendendo nada.  

Estamos somente interessados em suas opiniões. 
Todas as respostas são confidenciais. 

A entrevista não vai demorar muito, e estamos oferecendo um 
brinde a quem aceitar participar.  

Podemos começar ? Meu nome é ................................ 
 

Se o respondente hesitar: 
Persuasão: É rápido. Não vamos lhe vender nada... 

(oferece o brinde e) 
Desde já agradecemos a sua disposição a colaborar. 
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PESQUISA RESIDENCIAL 

 
1. IDENTIFICAÇÃO: 
                  CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO  
NOME DO CONSUMIDOR:_______________________________________________________ 
ENDEREÇO:__________________________________________________________ 
BAIRRO:______________________________________________________________ 
MUNICÍPIO:________________________                     CEP: -  
 
1.1 - NOME DO ENTREVISTADOR:.................................................................................................. 
1.2 - NOME DO ENTREVISTADO:..................................................................................................... 
1.3 - TELEFONE DO DOMICÍLIO:  
1.4 - DATA DA ENTREVISTA: / /               1.5 - HORA DO INÍCIO: :  
 
Características Sócioeconômicas 

2. SEXO DO ENTREVISTADO:  HOMEM   MULHER    IDADE:............ 

3. PRINCIPAL OCUPAÇÃO: .......................................................................................................... 

4. TRABALHA     EM CASA     FORA 

5. RENDA FAMILIAR  ( EM REAIS) 

  < 130   130 A 260    260 A 390    390 A 520            520 A 650  

  650 A 910   910 A 1300   1300 A 1950          1950 A 2600       2600 A 3900 

  3900 a 5200       > 5200    NÃO SABE   

6.  NÚMERO DE MORADORES  QUE HABITAM O DOMICÍLIO: 

 ADULTOS     ADOLESCENTES (13 a 18 ANOS)       CRIANÇAS (1 a 12 ANOS)   
 BEBÊS 

7.  NÍVEL DE INSTRUÇÃO DO CHEFE DA FAMÍLIA: 

  ATÉ PRIMÁRIO INCOMPLETO    ATÉ SUPERIOR INCOMPLETO 

  ATÉ GINASIAL INCOMPLETO    SUPERIOR COMPLETO 

  ATÉ COLEGIAL INCOMPLETO 

8.   TIPO DE DOMICÍLIO:   CASA    APARTAMENTO     OUTROS:............................. 

9. NÚMERO DE BANHEIROS NO DOMICÍLIO: .......................... 
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10. NÚMERO DE AUTOMÓVEIS NO DOMICÍLIO: .................... 

11. NÚMERO DE EMPREGADAS MENSALISTAS: ......................  

12.  CONDIÇÃO DO DOMICÍLIO: 

  PRÓPRIO JÁ PAGO     PRÓPRIO PAGANDO     ALUGADO     CEDIDO    OUTROS 

13.  POSSE DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS:. 
 

QUANTOS APARELHOS 

0 1 2 3 4 5 >=6 

13.1   -   GELADEIRA         

13.2   -   TELEVISÃO        

13.3   -   FERRO ELÉTRICO        

13.4   -   RÁDIO        

13.5   -   LIQÜIDIFICADOR        

13.6   -  APARELHO DE SOM        

13.7   -  VENTILADOR / CIRCULADOR        

13.8   -  CHUVEIRO ELÉTRICO        

13.9   -  CAFETEIRA ELÉTRICA        

13.10 -  BATEDEIRA        

13.11 -  VÍDEO CASSETE        

13.12 -  TORRADEIRA / SANDUICHEIRA        

13.13 -  MICROONDAS        

13.14 -  FREEZER        

13.15 -  AR CONDICIONADO        

13.16 -  LAVA ROUPA        

13.17 -  FORNO ELÉTRICO        

13.19 -  LAVA LOUÇA        

13.20 -  ASPIRADOR DE PÓ        

13.21 -  MICROCOMPUTADOR        

 
14. EM RELAÇÃO AS LÂMPADAS DE SUA RESIDÊNCIA, QUANTAS SÃO: 

  COMUNS      FLUORESCENTES TUBULARES        FLUORESCENTES DE ROSCA 

SE Na casa TEM LÂMPADAS FLUORESCENTES  DE ROSCA VÁ PARA QUESTÃO 16  

15. O SR(A). CONHECE OS NOVOS MODELOS DE LÂMPADAS FLUORESCENTES ? (CARTÃO) 
  NÃO SABE    NÃO   SIM 
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16.O SR(A). TROCARIA AS LÂMPADAS COMUNS POR FLUORESCENTES DE ROSCA, SE 
ESTAS CUSTASSEM EM TORNO DE 10 REAIS? 

  SIM   NÃO   ALGUMAS   NÃO SABE  
 
17.  A FAMÍLIA BUSCA INFORMAÇÃO ANTES DE COMPRAR UM ELETRODOMÉSTICO? 

 SIM                    NÃO                  AS VEZES  
 
18.  SE SIM, ONDE? ( ESPONTÂNEA) 

   COMERCIAL DE TELEVISÃO 
   ANÚNCIO EM JORNAL / REVISTA 
   CONSELHO DE AMIGOS E PARENTES 

   ORIENTAÇÃO DOS VENDEDORES DAS LOJAS 
   FOLHETOS DOS FABRICANTES 
   PESQUISAS EM LOJAS 

   OUTROS (QUAIS? ____________ ) 
 
19.  É O SR(A). QUEM DECIDE SOBRE A COMPRA DOS ELETRODOMÉSTICOS ?  

 SIM                    NÃO                  AS VEZES  
  
20.  ONDE SUA FAMÍLIA COSTUMA COMPRAR ELETRODOMÉSTICOS? [ESPONTÂNEA] 

   LOJAS DE VAREJO (ARAPUÃ, PONTO FRIO, CASAS BAHIA ETC) 
  SUPERMERCADOS 
  LOJAS DE DEPARTAMENTOS (MAPPIN, MESBLA ETC) 
 OUTROS (QUAIS? ___________ ) 

 
21. A PROPAGANDA INFLUENCIA SUA FAMÍLIA NA HORA DE COMPRAR UM 
ELETRODOMÉSTICO? 

 SIM                    NÃO                  AS VEZES  
 
22.  AGORA EU VOU CITAR ALGUNS ELETRODOMÉSTICOS: NA HORA DA COMPRA, O   
       QUE A FAMÍLIA CONSIDERA: 

  MUITO IMPORTANTE  DÊ  NOTA 3          NADA IMPORTANTE DÊ NOTA 1 
  IMPORTANTE  DÊ  NOTA 2                         NÃO SE APLICA | NÃO SABE = 0 

 

CARACTERÍSTICAS (RODÍZIO DE ATRIBUTOS) ELETRODOMÉSTICO 
PREÇO MARCA QUALI

DADE 

CONSUMO  

DE ENERGIA 

DESCON

TO 

FINANCI

AMENTO 

APARÊN

CIA 

GARANT

IA 

1. 

GELADEIRA/FREEZER 
        

2. CHUVEIRO ELÉTRICO         
3. AR CONDICIONADO         
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23.  E AO COMPRAR LÂMPADAS ? 
CARACTERÍSTICAS (RODÍZIO DE ATRIBUTOS)  

LÂMPADAS PREÇO MARCA LUMINOSIDADE APARÊNCIA CONSUMO 

DE ENERGIA 

 

 

24.  ONDE COSTUMA COMPRAR LÂMPADAS? [ESPONTÂNEA] 

      SUPERMERCADOS 
      LOJAS DE MATERIAL ELÉTRICO 
      LOJAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

      QUITANDAS, VENDINHAS, ARMAZÉNS ETC 
      OUTROS (QUAIS ? .......................................................................................... ) 

 

25.  O SR(A). SABE O VALOR, EM MÉDIA,  DA SUA CONTA DE LUZ ? 

 NÂO (VA PARA 27)   SIM    QUANTO ? R$...........................  E EM KHW  ?....................  

26.  ESSE VALOR, COMPARADO COM AS SUAS DESPESAS MENSAIS É: 

 MUITO BAIXO            ALTO  

 BAIXO          MUITO ALTO 

 RAZOÁVEL         NÃO SABE  
 
27.  É COM O SEU DINHEIRO QUE É PAGA A CONTA DE LUZ ? 

  SIM                 NÃO                   AS VEZES-DIVIDIDO 
 
28.  O PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ É FEITO EM: 

  DÉBITO AUTOMÁTICO                  GUICHÊ / CAIXA 
 
29.  É O SR(A). QUEM PAGA A MAIORIA DAS DESPESAS DA FAMÍLIA ? 

  SIM                  NÃO                   AS VEZES-DIVIDIDO 
 
30.  O SR(A). ACHA QUE O PREÇO QUE A LIGHT COBRA PELA ENERGIA ELÉTRICA É: 

 MUITO BARATO   CARO 

 BARATO    MUITO CARO 

 JUSTO                                NÃO SABE 
 
31.  HÁ MUITO DESPERDÍCIO DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL? 

 SIM     NÃO    NÃO SABE 
 
32.  O SR(A). ACHA QUE HÁ MUITO DESPERDÍCIO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SUA   
       CASA? 

 SIM     NÃO   (VÁ PARA A QUESTÃO 34)    NÃO SABE 
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33.  ONDE ? ( ESPONTÂNEA) 

 LÂMPADAS    CHUVEIRO     GELADEIRA     TV     FERRO     OUTROS  
                                                                  QUAIS ?.................................... 
 
34.  EM RELAÇÃO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA , O SR(A): 

  NÃO TENTA ECONOMIZAR    TENTA E NÃO CONSEGUE   
 TENTA E CONSEGUE   

35.  O  QUE  LEVARIA O SR(A).  A ECONOMIZAR ENERGIA ELÉTRICA ? [ESPONTÂNEA] 
     REDUZIR O RISCO DA FALTA DE LUZ 
 ECONOMIZAR DINHEIRO (REDUÇÃO NA CONTA DE LUZ) 
 PRESERVAR O MEIO AMBIENTE 
      AJUDAR O GOVERNO 
 OUTROS (QUAIS? _____________ ) 
 NÃO SABE 

 
36. QUEM O SR(A). CONSIDERA QUE MAIS DESPERDIÇA ENERGIA  ELÉTRICA  NA SUA 

CASA  ? [ESPONTÂNEA] 

     AS CRIANÇAS     MINHA MÃE    A EMPREGADA 
     MEU PAI     MINHA MULHER   TODA A FAMÍLIA 
     MEU MARIDO     EU MESMO(A)   

    NÃO DESPERDIÇAMOS ENERGIA     OUTROS (QUAIS?.................................)  
 
37.  EM SUA CASA SÃO ADOTADAS MEDIDAS PARA ECONOMIZAR ENERGIA ELÉTRICA? 

 SIM     NÃO    NÃO SABE 
 
38.  QUAIS SÃO AS MEDIDAS ADOTADAS ? [ESPONTÂNEA – VER CARTÃO] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
39.  O SR(A). ACHA QUE REALMENTE VALE A PENA O ESFORÇO DE ECONOMIZAR   
       ENERGIA ELÉTRICA ? 

 SIM     NÃO    NÃO SABE 
 
40.  COSTUMA FALTAR LUZ EM SUA CASA ? 

 SIM     NÃO    AS VEZES     NÃO SABE 
 
41.  COMO O SR(A). SE SENTE QUANDO FALTA ENERGIA ELÉTRICA EM SUA CASA?                       
( ESPONTÂNEA) ( RESPOSTA ÚNICA) 

 TRISTE  ALEGRE  DEPRIMIDO   AMEDONTRADO   INDIFERENTE  

 RAIVOSO  NERVOSO     NÃO FALTA LUZ     OUTRO – QUAL ?..................................... 
 

42.  O SR(A). AVISA A LIGHT QUANDO VÊ AS LUZES DA RUA ACESAS DURANTE O DIA ? 
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 SIM   NÃO  AS VEZES   NÃO SABE 
 
43.  O SR(A).AVISA A CEDAE QUANDO VÊ  ÁGUA VAZANDO PELA RUA ? 

 SIM   NÃO  AS VEZES   NÃO SABE 
 
44.  NA SUA CASA SE COSTUMA USAR A MÁQUINA DE LAVAR SOMENTE QUANDO 
       ESTÁ  CHEIA DE ROUPA ? 

 SIM   NÃO  AS VEZES   NÃO SABE 
 
45.  NA SUA CASA, SEMPRE QUE ALGUÉM VAI SAIR, PASSA A ROUPA ? 

 SIM   NÃO  AS VEZES   NÃO SABE 
 
 
46. QUEM O SR(A). ACHA QUE É O PRINCIPAL RESPONSÁVEL PELOS PROBLEMAS DE   

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE VÊM OCORRENDO RECENTEMENTE ? 
 POPULAÇÃO  LIGHT  GOVERNO  NÃO SABE 

 
AGORA EU VOU LER UMA SÉRIE DE AFIRMATIVAS. SE O SR(A).CONCORDAR TOTALMENTE 
COM UMA AFIRMATIVA, DÊ NOTA CINCO; SE O SR(A). DISCORDAR TOTALMENTE, DÊ NOTA UM, 
OU ENTÃO ESCOLHA UM VALOR INTERMEDIÁRIO, CONFORME O EXEMPLO: 
 
O BRASIL É O MELHOR PAÍS DO MUNDO PARA SE VIVER. 
 

MOSTRAR A ESCALA PLASTIFICADA E COLORIDA 
 

47)  48)  49)  50)  51)  52)  53)  54)  55)  56)  57)  
58)  59)  60)  61)  62)  63)  64)  65)  66)  67)  68)  
69)  70)  71)  72)   73)  74)  75)  76)  77)  78)  79)  
80)  81)  82)  83)   84)  85)  86)  87)  88)  89)  90)  
91)  92)  93)  94)   95)  96)     
97)    NÃO   SIM – QUAIS ?..................................................................... 
98)    NÃO   SIM – QUAIS ?..................................................................... 
99)    NÃO   SIM – QUAIS ?..................................................................... 
100)    NÃO   SIM  
101)    NOTICIÁRIO      FILME        NOVELA   ESPORTIVO 

     AUDITÓRIO        TALK SHOWS  OUTROS – QUAIS ?.................................... 
102)    NÃO   SIM           NÃO SABE  - SE SIM   COMENTE?............................ 
103)   NÃO   SIM     MAIS OU MENOS   NÃO SABE  
104)......................................................................... 
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INSTRUÇÃO – O SR(A). SABE QUAL É O  HORÁRIO DE PICO ?  18 ÀS 20 HORAS  

47. VALE A PENA USAR O CHUVEIRO ELÉTRICO FORA DO HORÁRIO DE PICO PARA 
AJUDAR O BRASIL. 
 

48.  POR UM DESCONTO DE 20% NA CONTA DE LUZ VALE A PENA DEIXAR DE USAR O   
       CHUVEIRO ELÉTRICO NO HORÁRIO DE  PICO. 
 
49. POR UM DESCONTO DE 20% NA CONTA DE LUZ VALE A PENA DEIXAR DE USAR O AR 

CONDICIONADO NO HORÁRIO DE PICO.    
 
50. VALE A PENA MUDAR ALGUNS HORÁRIOS DE USO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TROCA 

DE UM DESCONTO NA CONTA DE LUZ. 
 
51. O GOVERNO É QUEM MAIS DESPERDIÇA ENERGIA ELÉTRICA NESTE PAÍS. 
 
52. COMBATER O DESPERDÍCIO DE ENERGIA ELÉTRICA É DEVER DO GOVERNO. 
 
53. O GOVERNO NÃO TEM MORAL PARA PEDIR AO POVO QUE ECONOMIZE ENERGIA 

ELÉTRICA. 
 
54. SE DEPENDESSE SÓ DO SR(A)., O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUA CASA 

SERIA BEM MENOR. 
 

55. O BRASILEIRO É UM DESPERDIÇADOR. 
 
56. É IMPORTANTE  ORIENTAR OS OUTROS A NÃO DESPERDIÇAREM ENERGIA ELÉTRICA. 
 
57. ECONOMIA DE ENERGIA NO BRASIL É ASSIM: ENQUANTO NÃO PESAR NO BOLSO, 

NINGUÉM FAZ. 
 
58. COMBATER O DESPERDÍCIO DE ENERGIA ELÉTRICA É DEVER DAS INDÚSTRIAS. 
 
59. TODO MUNDO SE INTERESSARIA POR UMA CAMPANHA QUE ENSINASSE COMO 

ECONOMIZAR ENERGIA ELÉTRICA. 
 
60. OS ADULTOS PODEM ECONOMIZAR ENERGIA ELÉTRICA, MAS AS CRIANÇAS 

NINGUÉM SEGURA. 
 
61. NO BRASIL CADA UM TRATA DE VER O SEU LADO. 
 
62. COMBATER O DESPERDÍCIO DE ENERGIA ELÉTRICA É DEVER  DE TODO MUNDO. 
 
63. O GOVERNO DEVERIA COBRAR MUITO DE QUEM DESPERDIÇA ENERGIA ELÉTRICA E 

PREMIAR QUEM ECONOMIZA. 
 

64. ECONOMIA DE ENERGIA NO BRASIL SÓ COM MULTAS OU  CADEIA. 
 
65. É IMPORTANTE TER ELETRODOMÉSTICOS PARA GANHAR TEMPO. 
        [MICROONDAS, LAVADORA DE LOUÇA, SECADORA DE ROUPA]     
  
66. VALE A PENA REAPROVEITAR ROUPAS, EMBALAGENS OU COMIDA. 
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67. COM O DINHEIRO ECONOMIZADO NA CONTA DE LUZ, É POSSÍVEL COMPRAR OUTRAS 

COISAS. 
 
68. A IMPORTÂNCIA DA ENERGIA ELÉTRICA SÓ É SENTIDA QUANDO ELA FALTA. 
 
69. UMA CASA POUCO ILUMINADA É UMA CASA TRISTE. 
 
70. UMA CASA POUCO ILUMINADA É UMA CASA INSEGURA. 
 
71. UMA CASA POUCO ILUMINADA É UMA CASA POBRE. 
 
72. UMA CASA POUCO ILUMINADA É UMA CASA ECONÔMICA. 
 
73. UMA CASA POUCO ILUMINADA É UMA CASA ACONCHEGANTE. 
  
74. ECONOMIZAR ENERGIA É COISA DE PÃO-DURO. 
 
75. ECONOMIZAR ENERGIA É COISA DE POBRE. 
 
76. ECONOMIZAR ENERGIA DÁ TRABALHO. 
 
77. SE UMA PESSOA PAGA PELA ENERGIA QUE USA, ENTÃO ELA TEM  TODO  O  
      DIREITO DE GASTAR ESSA ENERGIA COMO BEM ENTENDER. 
 
78. ECONOMIZAR ENERGIA EM CASA SIGNIFICA TER MENOS CONFORTO. 
 
79. SE UM APARELHO CONSOME MENOS ENERGIA DO QUE O OUTRO, ELE É MAIS   
      FRACO. 
 
80. É FÁCIL  MUDAR  HÁBITOS. 
 
81. PODE FALTAR ENERGIA ELÉTRICA NO  BRASIL. 
 
82. É CERTO ECONOMIZAR ENERGIA, MAS CHEGA NA HORA, A GENTE ESQUECE OU      
      TEM PREGUIÇA. 
 
83. DÁ MEDO PENSAR QUE A ENERGIA ELÉTRICA PODE ACABAR PARA SEMPRE. 
 
84. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL SE TORNOU UM PROBLEMA  
      SÉRIO. 
 
85. SE CHEGAR A FALTAR ENERGIA, SÓ OS BAIRROS POBRES SERÃO AFETADOS. 
 
86. TUDO QUE O GOVERNO RECOMENDA  É  RUIM PARA O  POVO. 
 
87. COM OS PROBLEMAS QUE O BRASIL TEM QUE RESOLVER, O DESPERDÍCIO DE    
      ENERGIA ELÉTRICA É UMA QUESTÃO MENOR. 
 
88. É ACEITÁVEL QUE O GOVERNO INTERFIRA NA FORMA DE USAR A ENERGIA           
      ELÉTRICA NAS CASAS. 
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89. É BARATO E SIMPLES PRODUZIR E LEVAR ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CASAS. 
 
 
90. VALE A PENA  ANDAR POUCO DE CARRO PARA ECONOMIZAR COMBUSTÍVEL. 
 
91. COSTUMAMOS REGULAR O CARBURADOR DO CARRO PELO MENOS UMA VEZ POR 

ANO. 
 
92. ECONOMIZAR GÁS DE COZINHA VALE A PENA. 
 
93. COMPARADA COM OS GASTOS MENSAIS, A CONTA DE GÁS É MUITO        
      PEQUENA. 
 
94. É INTERESSANTE  SABER COMO O USO DA ENERGIA ELÉTRICA PODE PREJUDICAR O 

MEIO AMBIENTE. 
 
95. PARA DIMINUIR A POLUIÇÃO VALE  A PENA SACRIFICAR  O  NOSSO  CONFORTO. 
 
96. SE DUAS GELADEIRAS TIVEREM O MESMO PREÇO É MELHOR COMPRAR A QUE   
      GASTE  MENOS ENERGIA, MESMO NÃO SENDO DA MARCA PREFERIDA. 
 
97. O SR(A). COSTUMA LER JORNAL?     (ANOTAR NO CARTÃO DE RESPOSTAS) 
 
98. O SR(A). COSTUMA LER REVISTA?    (ANOTAR NO CARTÃO DE RESPOSTAS) 
  
99. O SR(A). COSTUMA OUVIR RÁDIO ?   (ANOTAR NO CARTÃO DE RESPOSTAS) 
  
100. O SR(A) COSTUMA ASSISTIR TV ?   (ANOTAR NO CARTÃO DE RESPOSTAS) 
  
101.  QUAL  O TIPO DE PROGRAMA DE SUA PREFERÊNCIA? 

                                                          (ANOTAR NO CARTÃO DE RESPOSTAS) 
 
102.  O SR(A). CONHECE; OU JÁ  OUVIU FALAR DO PROCEL ? 

103.   O SR(A). É FELIZ ? 

104.   SEU MAIOR   SONHO NA VIDA É ... (ANOTAR NO CARTÃO DE RESPOSTAS) 

 

HORA DE  TÉRMINO  DA  ENTREVISTA :   :   
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ANEXO II 

 

PLANO AMOSTRAL 
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PLANO AMOSTRAL 

 

O plano amostral foi elaborado para estimadores de proporções, considerando um 

procedimento de amostragem por conglomerados em dois estágios ( regional e faixa 

de consumo), admitindo-se um erro amostral máximo de 4% - dentro de um intervalo 

de confiança de 95%. Os conglomerados são inicialmente estratificados segundo a 

distribuição dos consumidores por faixa de consumo de energia elétrica  de tal forma a 

obter grupos homogêneos de conglomerados. Essa estratificação é também levada 

em consideração no cálculo do tamanho final da amostra. 

 

Respeitando-se a proporção em cada estrato, os conglomerados são escolhidos 

proporcionalmente ao tamanho de cada um, em um procedimento de amostragem 

aleatória com reposição. Em função da estratificação dos conglomerados foi possível 

se chegar a um número ideal de conglomerados para cada estrato. 

 

O tamanho total da amostra é de 550 consumidores selecionados em 4 regionais, 

escolhidos por amostragem aleatória nas regionais selecionadas, respeitando-se a 

proporção por faixas de consumo. 

 

Os consumidores selecionados foram identificados por um código que especifica o 

estrato, a faixa de consumo, a regional e o número de ordem na amostra.  

 

Todos os consumidores que compuseram a amostra foram escolhidos de acordo com 

as distribuições abaixo: 
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Tabela 10 – Distribuição calculada para o plano amostral 

 Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Faixa 4 Faixa 5 Faixa 6  

Regional 0-50 51-100 101-150 151-300 301-500 >500 Total 

Litorânea 20 14 16 37 25 23 135 

Norte 25 17 22 54 29 10 157 

Oeste 19 13 18 41 19 8 118 

Baixada 30 17 23 46 18 6 140 

Total 94 61 79 178 91 47 550 
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ANEXO III 

 

TESTE DE HIPÓTESES 
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TESTE DE HIPÓTESES 

 
Para efetuarem-se induções sobre uma proporção populacional  p , deve-se basear 
na proporção observada na amostra, 'p . Sabe-se também que, se 5≥np  e 

5)1( ≥− pnp , é possível aproximar a distribuição amostral de 'p  pela distribuição 

normal de média p  e desvio padrão 
n

pp )1( − . 

 
Consideram-se as hipóteses: 
 
 00 : ppH ≥  
 01 : ppH <  
 
Satisfeitas as condições 50 ≥np  e 5)1( 00 ≥− pnp , a distribuição da frequência 

relativa 'p , será aproximadamente normal, com média ( pela hipótese 0H ) igual a 0p , 

e desvio padrão 
n

pp )1( 00 −
.  Logo, padronizando o valor experimental 'p , teremos o 

z experimental dado por: 
 

 

n
pp

ppz
)1( 00

0
'

−
−=  

 
A hipótese será rejeitada se αzz −< . 
 
Dessa forma, para o objetivo desse trabalho, as seguintes hipóteses serão testadas: 
 
H01: A maioria dos consumidores residenciais apresenta atitudes favoráveis à 

redução do desperdício de energia elétrica em seus domicílios. 

H02: A maioria dos consumidores residenciais também apresenta comportamentos 

comprometidos com a redução do desperdício de energia elétrica em seus 

domicílios. 
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Teste para as atitudes ( H01 ) 
 
Serão utilizadas as seguintes assertivas atitudinais: 
 
62 - combater o desperdício é dever de todo mundo 

56 - é importante orientar os outros a não desperdiçarem energia 

63 - o governo deveria cobrar muito de quem desperdiça e premiar quem 
economiza 
 
95 - para diminuir a poluição vale a pena sacrificar o nosso conforto  

54 - se dependesse só do sr(a) o consumo de energia na sua casa seria 
bem menor 
 
96 - se duas geladeiras tiverem o mesmo preço é melhor comprar a que 
gaste menos energia 
 
50 - vale a pena mudar alguns horários de uso de energia em troca de 
desconto na conta de luz 
 
47- vale a pena usar o chuveiro fora do horário de pico para ajudar o 
Brasil 
 
77 - se uma pessoa paga pela energia, ela tem o direito  de usar como 
bem entender 
 
76 - economizar energia dá trabalho 

78 - economizar energia em casa significa ter menos conforto 

74 - economizar energia é coisa de pão duro 

 
 
TESTE DE HIPÓTESE PARA ASSERTIVA 62: combater o desperdício é dever de 
todo mundo 
 
Concordam:         .96 
Não concordam:  .04 
 
H0 do teste: p >= po (0.75 - critério bastante rigoroso, pois considera a concordância 
da maioria absoluta dos respondentes -, ou 0.50, critério normal, que considera a 
maioria simples) 
H1 do teste: p<    po 
 
Cálculo de z: 
po= 0.75 --> z= 11,58 
po= 0.50 --> z= 21,77 
 
Se z <= -z tab   rejeita H0 
Como  z é maior que –1,96 (a nível de 5%), H0 não é rejeitada  
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TESTE DE HIPÓTESE PARA ASSERTIVA 56: é importante orientar os outros a 
não desperdiçarem energia  
 
Concordam:         .91 
Não concordam:  .09 
 
H0 do teste: p >= po (0.75 ou 0.50) 
H1 do teste: p<    po 
 
Cálculo de z: 
po= 0.75 --> z= 8,83 
po= 0.50 --> z= 19,38 
 
Se z <= -z tab   rejeita H0 
 
Como  z é maior que –1,96 (a nível de 5%), H0 não é rejeitada  
 
 
TESTE DE HIPÓTESE PARA ASSERTIVA 63: o governo deveria cobrar muito de 
quem desperdiça e premiar quem economiza  
 
Concordam:         .91 
Não concordam:  .09 
 
H0 do teste: p >= po (0.75 ou 0.50) 
H1 do teste: p<    po 
 
Cálculo de z: 
po= 0.75 --> z= 8,43 
po= 0.50 --> z= 19,04 
 
Se z <= -z tab   rejeita H0 
 
Como  z é maior que –1,96 (a nível de 5%), H0 não é rejeitada  
 
 
TESTE DE HIPÓTESE PARA ASSERTIVA 95: para diminuir a poluição vale a pena 
sacrificar o nosso conforto  
 
Concordam:         .87 
Não concordam:  .13 
 
H0 do teste: p >= po (0.75 ou 0.50) 
H1 do teste: p<    po 
 
Cálculo de z: 
po= 0.75 --> z= 6,57 
po= 0.50 --> z= 17,43 
 
Se z <= -z tab   rejeita H0 
Como  z é maior que –1,96 (a nível de 5%), H0 não é rejeitada 
 
TESTE DE HIPÓTESE PARA ASSERTIVA 54: se dependesse só do sr(a) o 
consumo de energia na sua casa seria bem menor   
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Concordam:         .79 
Não concordam:  .21 
 
H0 do teste: p >= po (0.75 ou 0.50) 
H1 do teste: p<    po 
 
Cálculo de z: 
 
po= 0.75 --> z= 2,24 
po= 0.50 --> z= 13,68 
 
Se z <= -z tab   rejeita H0 
 
Como  z é maior que –1,96 (a nível de 5%), H0 não é rejeitada 
 
 
TESTE DE HIPÓTESE PARA ASSERTIVA 96: se duas geladeiras tiverem o 
mesmo preço é melhor comprar a que gaste menos energia    
 
Concordam:         .81 
Não concordam:  .19 
 
H0 do teste: p >= po (0.75 ou 0.50) 
H1 do teste: p<    po 
 
Cálculo de z: 
po= 0.75 --> z= 3,32 
po= 0.50 --> z= 14,61 
   
Se z <= -z tab   rejeita H0 
 
Como  z é maior que –1,96 (a nível de 5%), H0 não é rejeitada 
 
 
TESTE DE HIPÓTESE PARA ASSERTIVA 50: vale a pena mudar alguns horários 
de uso de energia em troca de desconto na conta de luz     
 
Concordam:         .84 
Não concordam:  .16 
 
H0 do teste: p >= po (0.75 ou 0.50) 
H1 do teste: p<    po 
 
Cálculo de z: 
po= 0.75 --> z= 4,70 
po= 0.50 --> z= 15,81 
Se z <= -z tab   rejeita H0 
Como  z é maior que –1,96 (a nível de 5%), H0 não é rejeitada 
 
TESTE DE HIPÓTESE PARA ASSERTIVA 47: vale a pena usar o chuveiro fora do 
horário de pico para ajudar o Brasil      
 
Concordam:         .54 
Não concordam:  .46 
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H0 do teste: p >= po (0.75 ou 0.50) 
H1 do teste: p<    po 
 
Cálculo de z: 
po= 0.75 --> z= -11,34 
po= 0.50 --> z= 1,92 
 
 
Se z <= -z tab   rejeita H0 
 
Como  z é menor que –1,96 (a nível de 5%), para p=0.75, H0  é rejeitada 
Mas, para p=0.50, z é maior que –1,96,  H0 não é rejeitada 
 
 
Quanto aos testes realizados a seguir, a não concordância com a assertiva significa 
ter atitudes favoráveis ao combate ao desperdício de energia elétrica. 
 
 
TESTE DE HIPÓTESE PARA ASSERTIVA 77: se uma pessoa paga pela energia, 
ela tem o direito  de usar como bem entender       
 
Concordam:         .36 
Não concordam:  .64 
 
H0 do teste: p >= po (0.75 ou 0.50) 
H1 do teste: p<    po 
 
Cálculo de z: 
po= 0.75 --> z= -21,17 
po= 0.50 --> z= -6,60 
 
Se z <= -z tab   rejeita H0 
 
Como  z é menor que –1,96 (a nível de 5%), H0 é rejeitada 
 
 
TESTE DE HIPÓTESE PARA ASSERTIVA 76: economizar energia dá trabalho        
 
Concordam:         .27 
Não concordam:  .73 
 
H0 do teste: p >= po (0.75 ou 0.50) 
H1 do teste: p<    po 
 
Cálculo de z: 
po= 0.75 --> z= -26,10 
po= 0.50 --> z= -10,86 
 
Se z <= -z tab   rejeita H0 
 
Como  z é menor que –1,96 (a nível de 5%), H0 é rejeitada 
 
 
TESTE DE HIPÓTESE PARA ASSERTIVA 78: economizar energia em casa 
significa ter menos conforto        
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Concordam:         .21 
Não concordam:  .79 
 
H0 do teste: p >= po (0.75 ou 0.50) 
H1 do teste: p<    po 
 
Cálculo de z: 
po= 0.75 --> z= -29,34 
po= 0.50 --> z= -13,67 
Se z <= -z tab   rejeita H0 
 
Como  z é menor que –1,96 (a nível de 5%), H0 é rejeitada 
 
 
TESTE DE HIPÓTESE PARA ASSERTIVA 74: economizar energia é coisa de pão 
duro         
 
Concordam:         .14 
Não concordam:  .86 
 
H0 do teste: p >= po (0.75 ou 0.50) 
H1 do teste: p<    po 
 
Cálculo de z: 
 
po= 0.75 --> z= -33,18 
po= 0.50 --> z= -17,00 
 
Se z <= -z tab   rejeita H0 
 
Como  z é menor que –1,96 (a nível de 5%), H0 é rejeitada 
 
Dessa forma, através dos testes anteriores, é possível verificar a aceitação  de 
H01  (atitude favorável à redução do desperdício de energia), independente do 
critério usado ( rigoroso ou não). Somente para a assertiva 47 o teste é 
inconclusivo, dependendo do critério utilizado. 
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Teste para o comportamento ( H02 ) 
 
A questão 38 trata das medidas adotadas para o combate ao desperdício de energia 

elétrica. A resposta a essa questão realizou-se de forma espontânea. Foi estabelecido 

o critério de que o respondente deveria citar pelo menos três medidas de combate ao 

desperdício de energia para ser considerado um consumidor comprometido com o 

comportamento de redução do desperdício. Isso justifica-se pela interpretação do fato 

que as duas principais medidas declaradas -desligar lâmpadas ( 86,93% de adoção) e 

abrir pouco a geladeira/freezer (90,74%)- são triviais, não denotando nenhum maior 

compromisso. 

 
      
      
38) BASE 500   
Adota mais que duas medidas 0,27 
Adota ate duas medidas 0,73 
Total   1,00 
      
       
H0: 0pp ≥  
H1: 0pp <  
 
Neste teste foram considerados : 
 

0p = 0.75 ( critério bastante rigoroso); e  

0p = 0.50 ( critério normal). 
 

 78711.24

500
)75.01(70.0

75.027.0 −=
−

−=z   

 

 2636.10

500
)50.01(50.0

50.027.0
−=

−
−=z  

 
Verifica-se que, a nível de 5% , z é menor que - 96.1=αz , rejeitando-se a hipótese 
nula. Não ficou comprovado, portanto, a existência de compromisso com a 
redução do desperdício de energia, independente do critério usado ( rigoroso ou 
não). 
 
 
Finalmente, a partir dos testes anteriores, pode-se concluir que embora existam 
na maioria dos casos atitudes favoráveis à redução do desperdício de energia 
elétrica, não se observa, efetivamente, o comportamento correspondente. 
 


