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RESUMO

A Economia Ecológica, que nasce através da crítica de Nicholas Georgescu-Roegen ao
consumo desenfreado dos recursos naturais e a busca incessante pelo crescimento econômico,
mostra que há outra alternativa, mais ampla, de se pensar a economia. Considerando-se que a
Geração Y é representada por indivíduos nascidos entre os anos de 1979 a 1995, objetiva-se
compreender a percepção sobre o consumo de mobilidade urbana da Geração Y na cidade de
São Paulo sobre a ótica da Economia Ecológica. Para tanto, aplicou-se um questionário
abrangendo diversos níveis de escolaridade e de renda dentro dos limites da cidade de São
Paulo. Partimos da observação de que os indivíduos da Geração Y nascidos na década de 90
possuem a percepção de que os App de mobilidade urbana contribuem para a
sustentabilidade. Conclui-se que apesar de poucos indivíduos possuírem conhecimento sobre
políticas sustentáveis, nota-se que eles acompanham os noticiários e assimilam, mesmo de
maneira bastante limitada, a importância de um consumo sustentável.

Palavras-chave: Geração Y; Consumo sustentável; Economia ecológica; Mobilidade urbana;
Desenvolvimento econômico.

ABSTRACT

Ecological economics, which is born through Nicholas Georgescu-Roegen's critique of
unbridled consumption of natural resources and the relentless pursuit of economic growth,
shows that there is another, broader alternative to thinking about economics. Considering that
generation Y is represented by individuals born between 1979 and 1995, the objective is to
understand the perception about the consumption of urban mobility of generation Y in the city
of São Paulo from the perspective of ecological economics. To this end, a questionnaire was
applied covering various levels of education and income within the limits of the city of São
Paulo. We start from the observation that generation Y individuals born in the 1990s have the
perception that urban mobility apps contribute to sustainability. It is concluded that although
few individuals have knowledge about sustainable policies, it is noted that they follow the
news and assimilate, even in a very limited way, the importance of sustainable consumption.

Keywords: Generation Y; Conscious consumption; Ecological Economics; Urban mobility;
Sustainability.
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INTRODUÇÃO
Com o intuito de compreender o consumo de mobilidade urbana da Geração Y na
cidade de São Paulo, este trabalho se debruçou em fazer, primeiramente, uma revisão
bibliográfica dos seus principais temas concernentes. Iniciamos a revisão acerca da
problemática do consumo, produção e meio ambiente, passando pelo tema do
desenvolvimento econômico e sustentabilidade, seguindo pela Economia Ecológica e
introduzindo a Geração Y; ato contínuo, a revisão se encerra com uma breve construção da
problemática da mobilidade urbana na cidade de São Paulo.
O tema da sustentabilidade se tornou extremamente relevante nos últimos anos. Os
principais meios de comunicação relatam, constantemente, diversas catástrofes climáticas que
ocorrem pelo mundo, bem como discutem os problemas e possíveis consequências devido ao
aquecimento global. Reduzir a emissão de poluentes no meio ambiente, tanto na produção
industrial, como no consumo de combustíveis fósseis ou descarte de produtos, se tornou uma
necessidade primordial; nesse sentido, este trabalho utiliza como referencial teórico as bases
da Economia Ecológica, que se posiciona como uma maneira inovadora de pensar as relações
econômicas. Isto posto, o objetivo básico desta monografia é compreender como os
indivíduos se posicionam quanto as questões ambientais.
A Economia Ecológica diverge da economia clássica que, desde Adam Smith até o
mainstream, se baseiam em fundamentos da física mecânica. Com raízes na Termodinâmica,
a Economia Ecológica coloca a economia dentro de um sistema maior, a natureza.
Amplamente discutido, tanto no meio acadêmico quanto nos noticiários, principalmente desde
a crise econômica de 2008, o crescimento e desenvolvimento econômico tornaram-se temas
altamente relevantes no noticiário. Alguns anos antes, Celso Furtado, importante economista
brasileiro, procurou formas de descrever essas problemáticas, principalmente para o Brasil.
Em seu livro “O Mito do Desenvolvimento Econômico”, de 1970, Furtado descreve os
questionamentos do Club Of Rome, que através de seu estudo fez um alerta para a pressão que
o padrão de consumo exerce sobre o meio ambiente, especificamente sobre os recursos
naturais não renováveis. Mesmo não concordando inteiramente e fazendo críticas a este
pensamento, Furtado alega que o estudo teve um papel primordial em criticar a lógica da
disseminação do pensamento de que o desenvolvimento econômico poderia ser atingido por
qualquer país.
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Com isso, a busca pelo crescimento econômico parece ser uma ilusão, pois os países
subdesenvolvidos não conseguem se desenvolver e mesmo assim, não atingindo tal objetivo, a
pressão sobre o meio ambiente e os recursos naturais não renováveis só tendem a aumentar no
decorrer dos anos. Por isso seria correto perseguir o crescimento econômico a qualquer custo?
A maneira como consumimos, seja dos indivíduos em países desenvolvidos como em
subdesenvolvidos, é realizada de maneira sustentável? Por isso é importante investigar as
diversas formas de consumo, principalmente nas grandes cidades, estas que concentram a
maior parcela da população, em um mundo cada vez mais urbanizado. Entender qual a
percepção dos indivíduos sobre o consumo sustentável e se realmente praticam ações que
ajudam a preservar o meio ambiente torna-se tarefa essencial para auxiliar nas políticas
públicas e internas das empresas e das comunidades, em geral.
O tema do desenvolvimento sustentável parece ser uma alternativa para combater a
degradação do meio ambiente e preservar nossa espécie. O conceito de desenvolvimento
sustentável que é mais citado como referência no mundo e que consta na Brundtland Report
(1987 apud VANZELLOTTI, 2014, p. 12) afirma que é o “[...] que satisfaz as necessidades
presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias
necessidades”.
E porque a Geração Y? Por que não outra geração, ou todas, como foco de estudo?
Tratam-se de indivíduos nascidos entre os anos de 1979 e 1995 e que durante sua
adolescência ou infância presenciaram a transição de um mundo não informatizado para um
mundo conectado; ou seja, um mundo onde uma notícia, por exemplo no Haiti ou no Vietnã, é
difundida globalmente em questão de minutos. Tal característica talvez permitisse a esta
geração a possibilidade de mudar a relação da economia com o meio ambiente, a partir de
seus hábitos e visões de mundo.
Dito isto, esta pesquisa se debruça em verificar qual é a percepção destes indivíduos
sobre o consumo de mobilidade urbana, através de App, ou seja, se esta é uma maneira
sustentável de se consumir e se estão cientes de tal condição. Pergunta seguinte: se houver a
constatação de que o consumo é sustentável, qual faixa etária da Geração Y é a principal
expoente neste pensamento? Como questões adicionais, a pesquisa de campo empreendida
busca compreender o que estes indivíduos entendem sobre o que é sustentabilidade, se
praticam ações sustentáveis e se conhecem as principais pautas políticas sobre o tema.
Para auxiliar na compreensão destes questionamentos foi aplicado um questionário
com perguntas simples e objetivas para que qualquer indivíduo, independentemente de sua
classe social, econômica ou etária, interpretasse as perguntas com a maior clareza possível. O
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mesmo foi disponibilizado de diversas maneiras, tanto por mídias sociais, quanto por
entrevistas presenciais.

Objetivos
Este trabalho busca compreender as seguintes questões:
•

Qual a percepção da Geração Y em relação ao consumo de mobilidade urbana por
App (Uber, Cabify, 99, Bike Itaú, etc.). Em sua percepção, seria ou não um consumo
sustentável?

•

Quanto a esta percepção, existe uma ruptura de pensamento dentro da Geração Y? Os
indivíduos com idades entre 24 e 30 anos pensam diferentemente dos indivíduos com
idades entre 31 e 40 anos?

•

O que a Geração Y entende por sustentabilidade?

•

A Geração Y acompanha as agendas mais emblemáticas sobre sustentabilidade e
desenvolvimento?

•

E as notícias sobre desastres locais recentes? Tem consciência dos problemas e sua
relação com a questão da sustentabilidade?

Justificativa
Em um mundo onde a informação cabe na palma da mão, em smartphones e tablets,
no qual os consumidores são constantemente influenciados por propagandas que buscam
fidelizar o cliente ou abocanhar uma nova parcela de consumidores, não é de se estranhar que
o tema sustentabilidade seja usado como uma arma para emplacar novas vendas e, assim,
aumentar a receita das empresas.
Nessa nova escalada da tecnologia nota-se o surgimento de empresas inovadoras, com
novas formas de comercializar serviços e produtos, agora com o apelo da sustentabilidade.
Sendo está a seara da economia compartilhada, observa-se, principalmente na última década,
a criação dos mais diversos tipos de startups que empregam e possuem como público alvo a
Geração Y. Decorre de tal constatação a importância de se compreender o perfil de consumo
desta geração, principalmente na questão sustentável, dentro do perfil da economia
compartilhada.
A teoria de fundo utilizada será a da Economia Ecológica. Primeiramente a Economia
Ecológica questiona a busca constante pelo crescimento econômico, ou seja, o consumo em

12

larga escala que, segundo as teorias econômicas ortodoxa (e também heterodoxa), possibilita
o crescimento e posterior desenvolvimento econômico. Além disto, discute de forma objetiva
o que viria a ser o consumo sustentável, numa perspectiva que supera as análises de tendência
de mercado e seus potenciais de crescimento ainda que sob uma “ótica verde”.
Os trabalhos que tratam do consumo da Geração Y são, no mais das vezes,
interdisciplinares, ou seja, enfocam aspectos desde o campo da administração, engenharias,
ciências sociais, etc., sendo muito pouco explorado pela ciência econômica. Por isso, uma
justificativa adicional para esta monografia é a necessidade de se investigar tal questão pela
ótica da economia, principalmente pela visão pluralista e interdisciplinar da Economia
Ecológica.
A compreensão deste tema pode servir como uma forma de reflexão, debate e
discussão sobre as implicações do consumo sustentável, ou não, da Geração Y que, no
momento atual, já ocupa os espaços de tomada de decisões e interfere no planejamento da
sociedade. Após a crise financeira de 2008, cujos impactos são sentidos até os dias atuais e
sem perspectivas de melhora no curto prazo, os noticiários bombardeiam com informações
sobre o aumento do desemprego, receio da inflação e o baixo crescimento da economia. Esta
geração, em sua fase adulta, se defronta com uma realidade extremamente desafiadora e
possui a oportunidade (ou a necessidade) de mudar as diretrizes do mundo.

Hipótese
Dado que o objetivo central do trabalho é o de compreender qual a percepção da
Geração Y em relação ao consumo de mobilidade urbana por App, ou seja, se é um consumo
sustentável ou não, a hipótese central é de que esta geração possui a percepção de que sim,
que se trata de um consumo sustentável. Porém está percepção aplica-se aos indivíduos que
possuem idades entre 24 e 30 anos1. Pelo fato de terem sido adolescentes quando os primeiros
smartphones foram lançados e tenham se tornado adultos em um mundo em crise, ou seja,
após a crise de 2008, isso faz com que o acesso as informações e o senso crítico a temas
sensíveis, como é o da sustentabilidade, seja mais aguçado.
Esses indivíduos, ao crescerem em um ambiente totalmente imerso na internet,
possuem a habilidade de se conectarem com maior intensidade e ter acesso, na hora em que
desejarem, aos mais variados tipos de informações e serviços ao redor do mundo. Isto
1

Para adotar esse critério, será utilizada a divisão da Geração Y proposta pelo Google ((THINK with

Google, 2017).

13

possibilita que suas escolhas sejam mais criteriosas e que possam se traduzir em um consumo
consciente, ou seja, voltado para produtos que promovam a sustentabilidade.
As empresas inovadoras, principalmente as que oferecem serviços pela internet através
de App, tornaram-se as preferidas desses indivíduos, muito devido às facilidades que estas
promovem; e os indivíduos que possuem idades entre 24 e 30 anos são os que, ao consumirem
os serviços de mobilidade urbana por App, mesmo que indiretamente, contribuem e acreditam
que estas soluções são sustentáveis.

Metodologia
A metodologia utilizada nessa monografia foi baseada nas argumentações
apresentadas por Martins e Lintz no livro “Guia para Elaboração de Monografias e Trabalhos
de Conclusão de Curso”. A tipologia utilizada se insere no estudo de caso que pode ser
definido como “[...] uma técnica de pesquisa cujo objetivo é o estudo de uma unidade que se
analisa profunda e intensamente. Considera a unidade social estudada em sua totalidade, seja
um indivíduo, uma família [...]” (MARTINS; LINTZ, 2013, p. 23). Neste trabalho a unidade
social estudada foram os indivíduos da Geração Y.
Martins e Lintz (2013) argumentam que uma monografia deve evitar juízo de valor e
diversificação de assuntos, pois o objetivo final é que o tema seja prazeroso e de satisfação
para seu desenvolvedor. Além do mais, conforme descrevem os autores, algumas etapas do
processo de criação foram seguidas afim de dar fluidez e dinâmica ao processo, tais quais:
escolha do tema-problema da pesquisa, consulta a obras de referência, leitura de
reconhecimento, seleção da bibliografia básica, leitura reflexiva e crítica de documentos,
esboço da monografia, construção dos capítulos, análise dos dados, redação do capítulo das
conclusões e redação final da monografia.
Para a coleta dos dados e informações o questionário contou com perguntas fechadas
dos tipos dicotômicas, sim ou não, e de múltipla escolha, além de questões abertas, sem
estrutura base.
A seguir são detalhados os procedimentos da metodologia utilizada.

Questionário, amostra e coleta de dados
A elaboração do questionário se deu com o intuito de cruzar as mais diversas
informações coletadas e assim obter o maior número possível de análises. Foi tomado o
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devido cuidado para que não houvessem perguntas enviesadas, com caráter opinativo do
idealizador. O questionário, além de ser inspirado nas pesquisas de Vanzellotti (2014) e
Rocha (2014), buscou compreender se, na percepção da Geração Y, o consumo de mobilidade
urbana por App é um consumo sustentável.
A base utilizada da tipologia cronológica é a do Google (THINK with Google, 2017),
na qual a Geração Y, além de ser configurada entre os indivíduos nascidos entre os anos de
1979 e 1995, se divide em duas. Entre os Young millenials, indivíduos com idades entre 24 e
30 anos, e Old millenials, indivíduos com idades entre 31 e 40 anos. O objetivo de adotar esta
divisão tipológica é de auxiliar na compreensão quanto a percepção da Geração Y em relação
ao consumo de mobilidade urbana por App.
Entre os dias 09 e 13 de setembro de 2019 foi disponibilizado para testes a primeira
versão do questionário. Totalizando quatorze perguntas, o questionário foi separado em três
blocos distintos, sendo o primeiro para conhecer o perfil do entrevistado, ou seja, a obtenção
de alguns dados de identificação e localização, o segundo com o objetivo de auferir seu
conhecimento e opinião sobre sustentabilidade e o terceiro que busca compreender sua
percepção sobre o consumo de mobilidade urbana por App.
No primeiro bloco de perguntas, afim de conhecer o perfil do entrevistado, foram
elaboradas seis perguntas bases, sendo: qual seu sexo, faixa etária, local onde reside, renda
mensal bruta, nível de escolaridade e estado civil. O objetivo, além de separar os entrevistados
por gerações e dividir a Geração Y em duas, busca delimitar os entrevistados que residam na
cidade de São Paulo, foco deste estudo.
Já no segundo bloco, com objetivo de auferir seu conhecimento e opinião sobre
sustentabilidade, foram elaboradas cinco perguntas chaves, sendo: se ouviu falar sobre a
Conferência do Meio Ambiente e o Desenvolvimento, Rio 92; se ouviu falar sobre a Agenda
2030 (ODS), da Organização das Nações Unidas; se acompanhou as notícias sobre os
desastres que ocorreram nas cidades de Mariana e Brumadinho (rompimento das represas); se
acredita que existe aquecimento global e; se o entrevistado realiza práticas sustentáveis, como
por exemplo reciclar seu lixo. Para além de compreender se o entrevistado ouviu falar ou
soubesse explicar os temas, foram abertas perguntas, que dependendo de sua escolha entre
“sim” ou “não”, para que os mesmos pudessem expressassem sua opinião sobre o assunto.
O último bloco, contando com três perguntas, possui o objetivo de compreender se o
entrevistado acredita que os aplicativos de mobilidade urbana promovam ou não a
sustentabilidade. Dependendo de sua escolha, entre “sim” e “não”, outras perguntas são
abertas afim de entender afundo essa relação.
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O questionário foi elaborado na ferramenta online “Google Docs” e enviada por e-mail
para dez entrevistados, entre alunos e professores, da Escola Paulista de Política, Economia e
Negócios. Os feedbacks retornados auxiliaram no aprimoramento do questionário final,
passando o mesmo para vinte e uma questões. A questão nove foi replicada do questionário de
Vanzellotti (2014), pois, segundo a autora, essa questão busca compreender o entendimento
dos indivíduos da Geração Y sobre o que seria sustentabilidade. Como Vanzellotti elaborou
uma questão tão ampla e bem definida, optou-se por replicar a pergunta no intuito de
compreender o que os millenials paulistanos entendem por sustentabilidade.
Em relação à amostra, diante do fato de que a cidade de São Paulo possui uma
população de 12.525.023 habitantes2, sua obtenção foi a maior possível sob as condições
dadas. Para o cálculo do tamanho amostral com 95% de nível de confiança e margem de erro
de 5%, o número ideal seria de 385 entrevistas. Dentro dos limites do município da cidade de
São Paulo foram entrevistados 497 indivíduos, sendo que destes, 367 se encaixavam no perfil
desejado, um pouco abaixo do número ideal, mas suficiente para a análise estatística.
A disponibilização do questionário e, consequentemente, obtenção da amostra se deu
através do WhatsApp, LinkedIn e entrevistas de campo durante os dias 17 de setembro de
2019 e 01 de novembro de 2019. O questionário presencial foi aplicado nos seguintes locais:
•

Vila Nova Cachoeirinha, zona norte da cidade de São Paulo

•

Mooca, zona leste da cidade de São Paulo

•

Itaquera, zona leste da cidade de São Paulo

•

Consolação, zona central da cidade de São Paulo

•

Santa Cecília, zona central da cidade de São Paulo

•

República, zona central da cidade de São Paulo

A análise dos dados coletados foi tabulada em uma planilha no software Microsoft
Excel 2016.

Foram realizadas diversas análises estatísticas e gráficas para auxiliar na

interpretação dos resultados.

2

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística publicou no Diário Oficial da União do
dia 28 de agosto de 2019
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Estrutura do Trabalho
O trabalho foi estruturado em três capítulos principais. O primeiro traz o referencial
teórico adotado, apresentando as visões de sustentabilidade e a perspectiva da Economia
Ecológica, além de introduzir o tema da mobilidade urbana e contextualizar a chamada
Geração Y. O segundo capítulo mostra a metodologia e os procedimentos adotados na
pesquisa de campo, bem como as explicações teóricas para as opções técnicas realizadas. O
terceiro capítulo apresenta os resultados detalhados da pesquisa de campo e os seus principais
resultados, a partir dos quais passamos para as Considerações Finais, encerrando o trabalho.
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Neste capítulo são apresentados os temas centrais para a compreensão da hipótese
central e objetivos deste trabalho. Dividido em cinco partes, a primeira procura abordar, de
maneira objetiva, a problemática acerca do consumo e produção, como estes fatores afetam o
meio ambiente e como pensar e agir de maneira diferente. A segunda parte aborda as ideias do
desenvolvimento econômico e como esta busca compromete os recursos naturais não
renováveis. Na terceira parte serão apresentados as ideias centrais e os axiomas da Economia
Ecológica. Na quarta parte será discutido sobre a Geração Y e suas características. Por último,
na quinta parte, será retratado como os indivíduos percebem as problemáticas da mobilidade
urbana na cidade de São Paulo.

1.1.

Consumo, produção e meio ambiente

Desde a Revolução Industrial, a partir da qual as máquinas dinamizaram de forma
extraordinária a produção, até os dias atuais, o consumo vem transformando a sociedade. Ao
consumir, seja alimentos, vestuários, brinquedos para pets ou mesmo uma bijuteria, o
indivíduo, quase que automaticamente se desloca e se apresenta socialmente. Sucesso,
glamour, poder e, até mesmo, o caráter pode ser especulado através do que é consumido. Por
exemplo, se um indivíduo adquirir o último lançamento, digamos que ele o faça sempre, de
uma peça de roupa de uma grande marca, os demais indivíduos da sociedade, provavelmente,
o enquadrarão como uma pessoa bem-sucedida, imponente, ou que possua um grande aporte
financeiro. O consumo, ou sua forma de consumir, expõem as suas características.
Para Mont (2004 apud CONTE, 2016, p. 19) “Consumir é um hábito característico do
ser humano, visto que o indivíduo não consegue produzir tudo o que lhe é necessário para a
sobrevivência. Sendo assim, o ato de consumir está relacionado à sobrevivência humana [...].”
Porém até que ponto esta afirmação sobre o consumo é válida?
Segundo Fontenelle (2014), ao dissertar sobre a importância do consumo para a lógica
capitalista, para um produto ser consumido ele necessita ser útil para quem o deseja consumir;
porém, com a Revolução Industrial, modificou-se o sentido do que é uma mercadoria. O
excedente de produção criado pela produção em massa criou a necessidade de que os produtos
fossem consumidos em escala cada vez maior. Isso fez com que o capitalista opte por
diminuir sua taxa de lucro nas vendas unitárias, para auferir ganhos maiores na maior escala
de produtos vendidos. Segundo Fontenelle (2014, p. 223) cria-se então a cultura do consumo
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que nada mais é que “[...] todo um modo de vida que se foi colocando e ressignificando o uso
dos objetos de uma época, seus valores e suas ilusões.”. Para Marx, a cultura de consumo é
uma cultura onde os produtos necessitam ser consumidos o mais breve possível: a circulação
de mercadorias, no início, tinha como objetivo a satisfação social, porém, quando o capital
emerge, surge também a necessidade de se investir dinheiro em produtos que ao serem
vendidos, ou consumidos, irão gerar mais dinheiro. Agora o indivíduo não busca mais a
satisfação de suas necessidades e, ao girar a mercadoria para o consumo, o objetivo passa a
ser a obtenção de mais dinheiro. “Essa é a verdade do capitalismo, a busca da circulação
infinita.” (FONTENELLE, 2014, p. 211). O capitalismo só se realiza com o consumo e para
Marx é o consumo o fator central para que a lógica de produção capitalista se reproduza.
Com a disseminação do pensamento neoliberal3, ao mesmo tempo em que se
intensifica a ideia de cultura de consumo, a responsabilidade é transferida para o consumidor.
Segundo Lazzarato (apud Fontenelle, 2014) com o avanço da implementação da doutrina
neoclássica/liberal, todas as formas de dívidas foram transferidas para o consumidor, seja no
consumo de bens essenciais para sua sobrevivência, bem como sua educação, segurança, etc.
O endividamento, através do crédito, sempre foi importante para impulsionar o consumo,
porém com o neoliberalismo essa “arma” foi utilizada de forma mais intensa.
O que ocorre, hoje, é apenas uma sofisticação dos métodos de financeirização da
economia que, por seu turno, tem levado a uma radicalização do processo de
endividamento, visando dar conta das contradições do capital, que têm se acentuado
desde a década de 1970 e, em especial, após a crise de 2008 (FONTENELLE, 2014,
p. 228)

E como mudar essa lógica? Como pensar e agir diferente? No ano de 1992, na cidade
do Rio de Janeiro, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento (CNUMAD). Também conhecida como Rio-924, foi realizada vinte anos
depois da Conferência de Estocolmo (1972) e buscou superar os conflitos das reuniões
anteriores. Em 1992, ficou acertado que os países desenvolvidos deveriam financiar, com
aporte financeiro e tecnológico, os países subdesenvolvidos para que estes alcançassem um
modelo de desenvolvimento sustentável e diferente do que já fora implementado nas nações

3

Doutrina que ganhou maior difusão a partir da década de 1970, defende a absoluta liberdade de mercado e uma
restrição à intervenção estatal sobre a economia, só devendo esta ocorrer em setores imprescindíveis e ainda
assim em um grau mínimo.
4
Também conhecida como Eco-92 ou Cúpula da Terra, teve a participação de representantes de 176 países e de
mais de 1400 ONGs, totalizando mais de 30 mil participantes.
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ricas. No capítulo 4 da Agenda 215, que trata da “Mudança dos Padrões de Consumo”, foi
definido que “a pobreza e a degradação do meio ambiente estão estreitamente relacionadas” e
que para “[..] a proteção e a melhora do meio ambiente é necessário levar plenamente em
conta os atuais desequilíbrios nos padrões mundiais de consumo e produção” (AGENDA 21,
1992, p. 1).
Desde então, já se constatava que era o padrão de consumo e produção (altamente
dispendiosos em termos de recursos naturais e emissores de poluentes) que, com um grau
acentuado nos países industrializados, causava grandes desequilíbrios ao meio ambiente,
agravava o problema da distribuição de renda e elevava a pobreza de uma parte considerável
da população. Por conta disso, na Agenda 21, um dos objetivos traçados foi a busca por
padrões de consumo sustentáveis e para atingir esse objetivo foi montado um plano de ação
que considerava a execução de pesquisas sobre o consumo, desenvolvimento de novos
conceitos de crescimento econômico, estimulo a uma maior eficiência na utilização de energia
e dos recursos naturais, redução na emissão de resíduos, aumento da reciclagem e também
que os governos, através de suas agências, dessem os seus exemplos no consumo sustentável.
Durante a Rio-92 foi realizada também a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudanças do clima (UNFCCC). Nesta convenção, cientistas de diversas partes do mundo
alertaram para o perigo do aquecimento global provocado, principalmente, pelos países
industrializados através de seu modo de produção e consumo. Foi acertado que os países
integrantes da convenção aplicariam esforços com o intuito de reduzir suas emissões de
poluentes. Como braço complementar desta, em 1997, foi criado um tratado conhecido como
Protocolo de Kyoto6. Tendo entrado em vigor somente em 16 de fevereiro de 2005, sendo que
o Brasil ratificou sua participação em de 23 de agosto de 2002, definiu metas para a redução
da emissão de gases poluentes, aqueles que contribuiriam para o aquecimento global.
Apesar dos alertas, pouco se avançou, concretamente falando, mas os esforços para
que medidas reais fossem adotadas pelos governos, empresas e sociedade continuaram sendo
elaboradas. Um desses esforços, mais de 20 anos depois, foi o chamado Acordo de Paris. Este
acordo foi idealizado durante a 21ª Conferência das Partes (COP21) da UNFCCC, na cidade
de Paris, entre novembro e dezembro de 2015. O objetivo central desse acordo é reforçar a
importância no combate a emissão de poluentes causadores do aquecimento global e,
5

Foi o documento emitido ao final do encontro da Rio-92, ratificado por seus participantes, que estabeleceu
diretrizes para os governos, ONGs, empresas e a sociedade a fim de solucionar os problemas socioambientais.
6
Contou com a participação de 37 países industrializados e a união Europeia no seu primeiro período de
compromisso (2008-2012), sendo que entre os principais emissores de gases de efeito estufa, só os E.U.A. não
participaram.
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consequentemente, manter a média global do aumento da temperatura em menos de 2ºC até o
final deste século. Os países que ratificaram o acordo tiveram a liberdade de, dentro de seu
cenário econômico e social, construir seus compromissos baseados na Pretendidas
Contribuições Nacionalmente Determinadas (iNDCs). O Brasil ratificou-o em 12 de setembro
de 2016. Abaixo segue a iNDC apresentada pelo Brasil:
Imagem 1 – NDC Brasil

Fonte: Ministério do Meio Ambiente

Um pouco antes da COP21, em setembro de 2015, na cidade de Nova York, diversos
líderes mundiais se reuniram na sede das Nações Unidas para debaterem ações para erradicar
a pobreza, proteger o meio ambiente e o planeta e que fizessem que as pessoas, em todas as
partes do mundo, alcançassem a paz e a prosperidade. A Agenda 2030 e seus 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram elaboradas nesse encontro. Abaixo segue as 17
ODS:

1. Erradicação da Pobreza
2. Fome Zero e Agricultura Sustentável;
3. Saúde e Bem-estar;
4. Educação de Qualidade;
5. Igualdade de Gênero;
6. Água Potável e Saneamento;
7. Energia Acessível e Limpa;
8. Trabalho Descente e Crescimento Econômico;
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9. Indústria, inovação e Infraestrutura;
10. Redução das Desigualdades;
11. Cidades e Comunidades Sustentáveis;
12. Consumo e Produção Responsáveis;
13. Ação Contra a Mudança Global do Clima;
14. Vida na Água;
15. Vida Terrestre;
16. Paz, Justiça e Instituições Eficazes e;
17. Parcerias e Meios de Implementação.

A ODS12, que trata especificamente sobre o consumo e produção, possui objetivos
claros para o consumo sustentável e três pontos chamam a atenção, sendo eles: até 2030,
alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais; reduzir substancialmente
a geração de resíduos por meio de prevenção, redução, reciclagem e reuso e; apoiar países em
desenvolvimento a fortalecer suas capacidades científicas e tecnológicas para efetuarem a
transição para padrões mais sustentáveis de produção e consumo. Se essas metas forem de
fato alcançadas, mudanças significativas ocorreriam para ajudar na preservação do meio
ambiente e na lógica de produção e consumo.
Para além do simples ato de suprir nossas necessidades individuais, mesmo que seja o
fator principal, não podemos ignorar que o consumo afeta importantes variáveis
macroeconômicas que, consequentemente, atingem o modo de vida de todos os indivíduos da
sociedade. Algumas questões se colocam, mesmo que as negligenciamos constantemente:
Qual é o nível de consumo, individual e coletivo, saudável para o nosso planeta? Consumimos
necessariamente o que precisamos para sobreviver? A busca pelo crescimento econômico é a
única solução para que as nações se desenvolvam? Só o crescimento econômico conseguirá
melhorar a vida dos indivíduos? Não conseguimos encontrar a resposta exata, porém não há
mais tempo para ignorar tais questões, pois o planeta Terra pede socorro e só o ser humano
pode reverter sua degradação, a mesma que provocamos.

1.2.

Desenvolvimento econômico e sustentabilidade

A discussão que ocorria nas décadas de 1960 e 1970, nos países desenvolvidos, sobre
o uso indiscriminado dos recursos naturais foi introduzida no Brasil por Celso Furtado no
livro “O Mito do Desenvolvimento Econômico”. Furtado (1974) inicia sua narrativa
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apresentando os pensamentos da Economia Ecológica, mesmo que de forma indireta, e
discorrendo sobre um importante estudo que causou grande alvoroço entre diversos
economistas da época. A pedido do Club of Rome7 foi realizado, no MIT8, por diversos
pesquisadores das mais variadas áreas dos saberes, um estudo intitulado de The Limits to
Growth9 onde a ideia central era o abandono da “[...] hipótese de um sistema aberto no que
concerne à fronteira dos recursos naturais. [no qual...] o sistema pode ser fechado em escala
planetária” (FURTADO, 1974, p. 19).
Os autores do estudo se depararam com a problemática de que se o desenvolvimento
econômico, aos moldes dos países ricos, fosse atingido por todas as nações, o que de fato
ocorreria? A resposta seria:
[...] se tal acontecesse, a pressão sobre os recursos não renováveis e a poluição do
meio ambiente seriam de tal ordem (ou, alternativamente, o custo do controle da
poluição seria tão elevado) que o sistema econômico mundial entraria
necessariamente em colapso. (FURTADO, 1974, p. 19)

Em seu raciocínio, Furtado (1974) argumentava que até mesmo quem defendia que os
recursos naturais não participem do processo de criação do valor, deveriam aceitar que há
uma diferença no que entra e no que saí durante o processo de produção de bens. Aos
economistas, faz duras críticas e argumenta que estes, em geral, se limitam a observações
parciais dos problemas; ou seja, as questões sociais e ambientais que o processo de produção
provoca são ignorados, tais como a poluição, elevação das temperaturas, etc., e os que
imaginam que o progresso técnico conseguirá superar os problemas causados pelo próprio
progresso técnico seriam ingênuos. Esse estudo trouxe à luz o problema de se utilizar os
recursos naturais como se fossem infinitos.
Porém, este modelo, classificado pelo autor como de “projeções alarmistas” está
baseado em um irrealismo quando projeta o futuro da economia mundial, ou seja, de que “[...]
o desenvolvimento econômico, tal qual vem sendo praticado pelos países que lideram a
revolução industrial, pode ser universalizado.” (FURTADO, 1974, p. 16). O autor ainda
ressalta que aceitar tal premissa é corroborar com a tese de que os demais países em
desenvolvimento, ou subdesenvolvidos, terão o mesmo patamar de consumo dos EUA, esse
que, ao desenvolver-se, utilizou seus recursos naturais e, posteriormente, buscou obter o
controle, de parte considerável dos recursos dos países subdesenvolvidos. Além do mais,
7

O Club of Rome foi fundado em 1968.
M.I.T. é a sigla para o Instituto de Tecnologia de Massachusetts.
9
Estudo de modelagem realizado em 1972 e que demonstra as consequências do crescimento populacional em
um mundo onde os recursos naturais são escassos.
8
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tratava-se de ignorar fatos específicos que tornam esses países subdesenvolvidos
(FURTADO, 1974).
Captar a natureza do subdesenvolvimento não é tarefa fácil: muitas são as suas
dimensões e as que são facilmente visíveis nem sempre são as mais significativas.
Mas se algo sabemos com segurança é que subdesenvolvimento nada tem a ver com
a idade de uma sociedade ou de um país. E também sabemos que o parâmetro para
medi-lo é o grau de acumulação de capital aplicado aos processos produtivos e o
grau de acesso à panóplia de bens finais que caracterizam o que se convencionou
chamar de estilo de vida moderno. (FURTADO, 1974, p. 21)

Furtado (1974) constrói sua crítica iniciando pela descrição da evolução do sistema
capitalista, ou seja, de como o processo de industrialização dos países centrais foi direcionado
e não realizado pelo laissez-faire, como tentam “vender” para os demais países. Como os
países subdesenvolvidos, ao aderirem às vantagens comparativas nas exportações de
commodities, usam seu excedente para se inserirem na lógica capitalista através do consumo,
pela demanda de bens industrializados. Como reflexo de tal lógica, as empresas, nos países
desenvolvidos, tornaram-se conglomerados oligopolistas, homogêneos, controlando os
preços, diversificando sua produção, criando barreiras à entrada e alocando sua expansão para
além das fronteiras internacionais, ou seja, industrializando os países subdesenvolvidos de
acordo com seus objetivos. Furtado já mostrava como a lógica de poder entre as empresas
multinacionais e os governos se inverteram em favor da primeira, pois são elas que,
majoritariamente, detêm o controle das transações internacionais.
Ainda na sua argumentação crítica, Furtado (1974) demonstra que as grandes
empresas capitalistas do centro do sistema, ao se instalarem na periferia, se utilizavam de
máquinas e tecnologias já ultrapassadas, amortizadas. Maior será essa lógica quanto maior for
a integração dessa indústria com a atividade de importação. Dito isto, fica claro que a
industrialização a que os países subdesenvolvidos estão sujeitos é diferente daquela que foi
realizada nos países centrais e diferente, também, do que se realiza atualmente. A
industrialização nos países subdesenvolvidos é voltada para a importação, ou seja, é um
processo heterogêneo que facilita o processo de acumulação de renda e aumento da pobreza,
culminando no não desenvolvimento destes países.
A evolução do sistema capitalista, no último quarto de século, caracterizou-se por
um processo de homogeneização e integração do centro, um distanciamento
crescente entre o centro e a periferia e uma ampliação considerável do fosso que,
dentro da periferia, separa uma minoria privilegiada e as grandes massas da
população. (FURTADO, 1974, p. 46)
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Furtado (1974) afirmava, sobre essas condições, que o desenvolvimento econômico é
um mito e que os países subdesenvolvidos já estão inseridos na lógica capitalista de produção.
Mas o fosso tenderia a aumentar, pois enquanto nos países desenvolvidos o consumo tende a
homogeneizar-se, nos países subdesenvolvidos só uma pequena parcela da população teria
condições de reproduzir esse consumo, ou seja, uma grande parcela seria excluída dessa
lógica. Para o economista brasileiro, isso por si só já seria o suficiente para que não houvesse
pressão sobre os recursos naturais não renováveis, porém não deixa de ressaltar a importância
do estudo do The Limits Of Growth.
[...] A importância principal do modelo de The Limits Of Growth é haver
contribuído, ainda que não haja sido o seu propósito, para destruir esse mito,
seguramente um dos pilares da doutrina que serve de cobertura à dominação dos
povos dos países periféricos dentro da nova estrutura capitalista. (FURTADO, 1974,
p. 76)

Quando Furtado (1974) crítica o que ele chama de “projeções alarmistas”, deixa claro
que é difícil realizar tendências sobre o centro e a periferia, ou seja, países desenvolvidos e
subdesenvolvidos, e ainda é mais difícil acerca da periferia, pois haveriam poucos estudos
sobre seus quadros institucionais e sociais. Com a limitação de sua época (o seu importante
texto foi escrito há quase 50 anos), na qual ainda não possuía uma base de estudos mais
robusta, Furtado não conseguiu perceber a real relevância do The Limits Of Growth e mantém
sua admiração somente à questão da crítica ao processo de produção e consumo capitalista
que o trabalho carrega consigo.
A lógica capitalista transforma os interesses das empresas, dos governos e de alguns
grupos sociais ao longo do tempo e, sobre certos discursos, tais como o da redução da dívida
pública, melhoria da competitividade, modernização do parque industrial, redefinição do
papel do Estado ou simplesmente pelo progresso, empresas nacionais ou estrangeiras, seja por
meio de privatizações ou por investimentos diretos, intensifiquem as pressões para a
utilização dos recursos naturais não renováveis.

1.2.1. Recursos naturais no Brasil
Com a redemocratização, finalizada em 1985, há uma mudança de comportamento na
economia brasileira. Nesse período, o Estado brasileiro inicia o processo de privatizações, em
particular de suas empresas siderúrgicas; conforme pontua Licínio Velasco Jr., chefe do
Departamento de Serviços de Privatizações do BNDES, “ao final do governo Sarney, em
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março de 1989, tinham sido encerrados 17 processos de desestatização [...]” (VELASCO,
2017, p.186). Dentre essas empresas encontravam-se a Eletrosiderúrgica Brasileira (Sibra),
Aracruz Celulose, Caraíba Metais e, além disso, a holding Siderbrás vendeu o controle
acionário da Cia. Ferro e Aço Vitória (Cofavi) e da Usinas Siderúrgicas da Bahia (Usiba). Já
no governo de Fernando Collor e Itamar Franco, após impeachment de Collor, observou-se a
privatização de oito empresas siderúrgicas. Conforme a Tabela 1, adaptado da elaboração de
Pinho e Silveira (1998), é possível verificar esse processo desde o governo Sarney até o de
Itamar Franco.

Tabela 1 - Dados gerais sobre as empresas siderúrgicas privatizas no Brasil entre
os governos Sarney e Itamar Franco

Fonte: Adaptado

de PINHO e SILVEIRA (1998)

No governo de Fernando Henrique Cardoso foi realizada uma importante privatização,
a da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). Vendida no dia 6 de maio de 1997 para o
Consórcio Brasil que era composto pela Companhia Siderúrgica Nacional, Previ (fundo de
pensão do Banco do Brasil), Petros (fundo de pensão da Petrobrás), Funcef (fundo de pensão
da Caixa Econômica Federal), Funcesp (fundo de pensão da Companhia Energética de São
Paulo) e Opportunity e Nations Bank (fundo), contou com a liderança de Benjamin
Steinbruch10.
Não se pode contestar que o processo de privatizações atingiu diversos setores
importantes da economia brasileira, porém vale ressaltar que durante um período, um pouco
maior que 10 anos, a gestão e o bônus, neste caso os lucros, obtidos pela exploração de
10

Natural do Rio de Janeiro, Bejamin é banqueiro e importante empresário. Já foi gestor executivo do Banco
Safra e liderou os consórcios que adquiriram a CSN e CVRD.
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recursos minerais e da indústria de transformação foram repassados para a iniciativa privada.
Esse bônus fica evidente se olharmos para o período do “Boom” das commodities, durante o
governo Lula.
Abaixo, na Tabela 2, é possível verificar a evolução dos principais produtos minerais
explorados no Brasil durante os últimos 3 anos.

Tabela 2 - Produção Mineral do Brasil em Toneladas

Fonte: Adaptado

de IBRAM (2019)

Como em toda mudança, quando a economia brasileira passa o controle das fontes de
recursos naturais do estado para a iniciativa privada, o ônus vem juntamente com o bônus. No
dia 5 de novembro de 2015 ocorreu um grave acidente ambiental. O rompimento da barragem
de Fundão, de controle da mineradora Samarco11 varreu, com dejetos de lama, o distrito de
Bento Rodrigues, em Minas Gerais. As consequências desse desastre levaram a morte de 19
pessoas, do Rio Doce12 e o desalojamento de milhares de moradores, bem como conduziu a
um passivo ambiental que até o momento não foi devidamente mensurado. No dia 25 de
janeiro de 2019, outra barragem se rompeu. Desta vez de controle direto da Vale S.A., antiga
Companhia Vale do Rio Doce, na Mina Feijão, onde os dejetos de lama causaram a morte de
249 pessoas, sendo que 21 delas ainda continuavam desaparecidas até novembro de 2019.
Fica evidente que nos dias atuais mesmo aqueles que não acreditam no aquecimento
global ou numa pressão sobre a utilização desenfreada dos recursos naturais haverão de
concordar que o meio ambiente vem sofrendo grandes transformações. As consequências se
refletem em elevações recordes de temperatura, descolamento de grandes placas de gelo na
11

A Samarco Mineração S.A. é uma mineradora que é controlada por uma joint-venture formada pelas empresas
Vale S.A. e a BHP Billiton (australiana).
12
É um curso de água que atravessa os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Com um total de 835 km de
extensão, ele representava a mais importante bacia hidrográfica da região sudeste do Brasil.
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Antártida, queimadas mais frequentes, por exemplo na Amazônia brasileira e no estado da
Califórnia (EUA), enchentes, estiagem, rompimentos de barragens, etc., que são noticiadas,
de maneira constante, pelos diversos canais de informações pelo mundo. Ao introduzir a
discussão sobre a pressão na utilização dos recursos naturais, ao nível nacional, Furtado
realizou uma importante contribuição para os pesquisadores e demais agentes que questionam
a lógica de consumo dos recursos naturais não renováveis no Brasil.
Apesar das diversas conferências, reuniões, documentos e atas produzidas pelos
órgãos internacionais e governos ao longo do tempo, o cenário ainda é de incerteza.
Recentemente as maiores economias do mundo, Estados Unidos da América e República
Popular da China, vêm travando disputas comerciais que estão abalando o mundo. Uma
consequência importante decorrente deste embate é a constante negação, por parte do governo
norte-americano, de que haja um aquecimento global.
Ao seguir o Acordo de Paris, segundo seu governo, os EUA estariam se prejudicando
frente a crescente posição econômica da China. Conforme noticiado pelo site G1, o atual
presidente dos EUA, Donald Trump, realizou um discurso na Casa Branca no dia 01 de junho
de 2017, onde declarou que:
Para cumprir o meu dever solene de proteger os Estados Unidos e os seus cidadãos,
os Estados Unidos vão se retirar do acordo climático de Paris, mas iniciam as
negociações para voltar a entrar no acordo de Paris ou em uma transação
inteiramente nova em termos justos para os Estados Unidos, suas empresas, seus
trabalhadores, suas pessoas, seus contribuintes.
Estamos saindo, mas vamos começar a negociar e veremos se podemos fazer um
acordo justo. Se pudermos, ótimo. Se não pudermos, tudo bem. Fui eleito para
representar os cidadãos de Pittsburgh, não Paris. (G1, 2017)

No cenário nacional o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, se alinhou ao
pensamento ideológico de Donald Trump e também ameaçou abandonar os termos do Acordo
de Paris. Suas decisões acerca de questões ambientais têm sido bastante criticadas,
domesticamente e internacionalmente, tanto por governos como por ONGs. Porém, no último
encontro do G2013, no Japão, Bolsonaro afirmou que o Brasil continuaria no Acordo de Paris,
atitude contraria a suas ameaças de deixar o acordo, e reforçou seu compromisso com a
proteção do meio ambiente, muito embora tenha deixado claro seu baixo nível de
preocupação com tema, o que pode ser evidenciado pelos problemas ambientais que
decorreram nos três primeiros semestres de 2019 (primeiro ano de seu governo), tais como as
13

Também chamado de G20 Financeiro, é uma abreviatura de Grupo dos 20. Representa o encontro que os
ministros de finanças e chefes de bancos centrais das 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia,
realizam todos os anos.
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queimadas que ocorreram na Amazônia, Cerrado e Pantanal e as manchas de óleo que
atingiram as praias do nordeste do Brasil.
Abaixo, no Gráfico 1, seguem informações do WWF14 de como o desmatamento vem
avançando na Amazônia nos últimos anos.
Gráfico 1 – Área com alertas de desmatamento (km2) em unidades de conservação e
terras indígenas nos oitos primeiros meses dos últimos 3 anos

Fonte: WWF (2019)

1.3.

Economia ecológica

Na atualidade, apesar de ser amplamente debatido em alguns círculos universitários,
utilizado como marketing de empresas e governos, assunto de redes sociais, noticiários, etc., a
interpretação do termo sustentabilidade pode variar muito, pois:
A percepção do significado de sustentabilidade é difusa, variando de acordo com a
classe social, nível de informação e educação das pessoas. Além disso, muitas vezes
as pessoas exercem ações sustentáveis sem ter consciência, justamente pelo
desconhecimento do real e amplo significado do termo. (VANZELLOTTI, 2014,
p.9)

O conceito mais aceito sobre o que é sustentabilidade foi cunhado por Elkington e tem
como base um tripé, chamado de triple-bottom-line, atuando nas esferas ambiental,
econômica e social. No entendimento de Elkington, “a sustentabilidade é um princípio que
assegura que as ações de hoje não irão minimizar as opções ambientais, econômicas e sociais
no futuro.” (apud SCHARF, ROSA e OLIVEIRA, 2012, p.49). Trata-se de um conceito que

14

O World Wide Fund for Nature é uma Organização não governamental internacional que atua nas áreas da
conservação, investigação e recuperação ambiental.

29

ganhou grande apelo público e com isso, também grande popularidade, sendo adotado pelas
mais diversas escolas de pensamento e também pelas próprias empresas capitalistas, que
continuam imbuídas e motivadas pelo espírito do crescimento econômico infinito e da
maximização da taxa de lucro.
Crítica da busca do crescimento econômico irrestrito, que tem como base o consumo,
a perspectiva da Economia Ecológica ganhou maior fundamentação teórica com Nicholas
Georgescu-Roegen (1971). Um de seus alunos, Herman Daly, várias vezes indicado ao
Prêmio Nobel de Economia é, talvez, o maior divulgador do pensamento dessa corrente.
No Brasil há diversos professores que se dedicam ao estudo da Economia Ecológica,
tal como Luiz Marquês e Flávio Tayra. Como principal referência, no âmbito nacional, temos
o economista pernambucano Clóvis Cavalcanti, que é o atual presidente da The International
Society for Ecological Economics (ISEE) (biênio 2018-2019). A ISEE foi fundada em 1988
após um seminário realizado em Barcelona, que contou com a presença de Herman Daly, Joan
Martinez-Alier, Paul Ehrlich, Robert Costanza, Richard Norgaard, entre outros diversos
intelectuais e pesquisadores transdisciplinares. A fundação da ISEE se deu sobre o
questionamento em relação às bases teóricas da Economia Neoclássica.
Nos dias atuais a visão dominante do sistema econômico continua sendo a de que ele é
fechado e circular, ou seja, nada entra ou sai, só existindo a circulação de bens e dinheiro (o
fluxo circular da renda). Cechin (2010), com base nas argumentações de Georgescu-Roegen,
diferencia os fundamentos da economia convencional e ecológica. Segundo o autor a
economia convencional tem suas raízes na mecânica clássica, campo da física, e isso implica
no entendimento completo de que qualquer fenômeno, não importando quando (tempo) e
onde ocorra (espaço), ou seja, sempre será igual (uma lei). Já a Economia Ecológica possui
suas raízes no ramo da física conhecido como Termodinâmica15. A primeira Lei da
Termodinâmica diz que a quantidade de energia em um sistema isolado (universo) é
constante, só há transformação. Já a segunda Lei (entropia) diz que a energia tende a se
degradar na medida que for se transformando, ou seja, até não ser possível utiliza-la para o
trabalho.
Segundo argumenta Cavalcanti (2017), Georgescu-Roegen entende que o crescimento,
mesmo que sustentável, não é uma realidade possível devido às Leis da Termodinâmica. O
sistema econômico não seria um sistema fechado e circulatório, mas sim um sistema dentro de

15

É o ramo da Física que estuda as relações de troca entre o calor e o trabalho realizado na transformação de um

sistema físico quando esse interage com o meio externo.
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um sistema maior, o da natureza, e também seria digestivo pois retira matéria de baixa
entropia (recursos naturais) e o transforma em matéria de alta entropia (lixo) que retorna a
natureza. Para ele, a sociedade deveria buscar o decrescimento econômico em vez do
crescimento.
Na visão de Chechin (2010), Herman Daly difere de Georgescu-Roegen na
interpretação sobre o crescimento econômico. Para Daly o crescimento econômico pode ser
estacionário, ou seja, deve-se buscar o crescimento zero com uma melhor alocação dos bens
entre os agentes econômicos. A prioridade é a busca pela qualidade de vida e não pelo
consumo desenfreado. Na Imagem 2, a seguir, é possível verificar um esquema elaborado por
Cavalcanti segundo a visão de Daly.
Imagem 2 – Sistema de H. Daly elaborado por Cavalcanti

Fonte: Cavalcanti (2017)

Tão importante quanto a fundamentação dos argumentos da Economia Ecológica é a
compreensão de seus axiomas. Para Schwarz, são três os axiomas fundamentais da Economia
Ecológica, sendo:
“O primeiro axioma diz-nos que o ambiente ou capital «natural» é o factor
originário da produção dos bens e serviços e o sumidouro dos resíduos do
funcionamento da economia. O segundo axioma sustenta que as relações entre o
capital natural e o capital «produzido» são basicamente de complementaridade e só
marginalmente são de substituição ou de rivalidade. O terceiro axioma é que os
recursos naturais são escassos, o que significa que actuam como «factores
restritivos» da acumulação do capital e do crescimento do produto”. (Schwarz

2009, p. 40)
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Conclui-se que a busca incessante pelo crescimento econômico seria uma
irracionalidade. Se não existe nada fora e tudo que é produzido provem do meio ambiente,
recursos naturais (baixa entropia), e o lixo (alta entropia) produzido pelo processo econômico
é despejado nele, a economia não pode ter qualquer tamanho. Assim Cavalcanti (2017)
argumenta que há um limite para o processo de reprodução de bens econômicos, ou seja, o
limite é o próprio meio ambiente, pois sem ele o ser humano não vive. Porém, sem a
humanidade a terra continuará existindo. O problema é dos homens.

1.4.

Geração Y

A Geração Y compreende os indivíduos nascidos nas décadas de 1980 e 1990. Se
considerarmos os indivíduos nascidos na década de 1980: estes, quando crianças, vivenciaram
a retomada da democracia no Brasil, os fatos decorridos do acidente nuclear de Chernobil16,
as notícias sobre a derrubada do muro de Berlim17 e dissolução da União Soviética18 e Sobre a
Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio-92, entre outros. Quando
adolescentes, na década de 1990, acompanharam os processos de controle da inflação, através
do Plano Real19, a retomada da estabilidade econômica, os processos de privatizações,
solidificação da democracia, etc. Já os indivíduos nascidos na década de 1990, além dos fatos
já mencionados da década, na infância e adolescência, nos anos 2000, acompanharam a
ascensão do Partido dos Trabalhadores ao poder. Através do ex-presidente Lula o Brasil
“navegou” no Boom das commodities e obteve significativa melhora em seus índices sociais.
A crise de 2008, porém, mostrou a eles que apesar das melhoras do tempo presente, haviam
questões mais profundas com as quais deveria se defrontar.
Os indivíduos nascidos na década de 1980 já eram adultos e ocupavam o mercado de
trabalho quando a crise os pegou nos anos 2000. Já os indivíduos nascidos na década de 90
eram adolescentes e, quando se tornam adultos, encontraram um mundo cheio de incertezas.
A crise financeira de 2008 afetou de maneira significativa os indivíduos da Geração Y, porém
os nascidos na década de 80 foram afetados de maneira diferente em relação aos nascidos na

16

Acidente nuclear ocorrido na cidade de Pripyat, na Ucrânia, entre os dias 25 e 26 de abril de 1986.
Processo ocorrido no dia 09 de novembro de 1989 no qual a população quebrou partes do muro que separava a
Alemanha. Simbolicamente colocou fim a Guerra Fria.
18
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi um Estado localizado na Eurásia fundado em 30 de dezembro
de 1922 e que teve fim, após a queda do muro de Berlim, em 26 de dezembro de 1991. O fim se deu com a
dissolução da união e declaração de independência das antigas repúblicas soviéticas.
19
O Plano Real foi um processo de estabilização econômica iniciado em 1993, durante o governo de Itamar
Franco, e o seu sucesso representou o fim da inflação no Brasil.
17
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década de 1990. Isso pode influenciar sobremaneira suas formas de entendimento de mundo e
os seus valores.
Em um estudo realizado pelo Google20 (THINK with Google, 2017), a Geração Y é
delimitada pelos indivíduos nascidos entre os anos de 1979 e 1995. Realizada em setembro de
2017 na cidade de São Paulo, a pesquisa detalha que a Geração Y, ou millenials, não possui
homogeneidade entre seus indivíduos, ou seja, os indivíduos que nasceram na década de 80,
apesar das semelhanças, possuem comportamento diferente dos indivíduos que nasceram nos
anos 90. Dois fatores são primordiais e evidenciam essa divisão. O surgimento dos
smartphones em 2007 e a crise financeira de 2008. Internalizados de maneiras diferentes
pelos dois grupos, esses fatores demonstram que:
Os millennials nascidos no início da geração conheceram o mundo quando o acesso
à informação era limitado e ainda se acreditava em milagres financeiros. Já aqueles
que nasceram, do meio para o final da geração experimentaram um mundo muito
mais cético em relação à economia e onde tudo acontece na velocidade de um toque
na tela. (GOOGLE, 2017)

O estudo divide a Geração Y entre os Young millenials e Old millennials. Os Young
millennials são os indivíduos da Geração Y que possuem idades entre 24 e 30 anos e que
foram crianças e/ou adolescentes nos anos 2000. Como características marcantes tendem a ser
realistas, questionadores e financeiramente conscientes. Já nasceram conectados na internet e
conheceram o mundo em recessão econômica.
Já os Old millennials são os indivíduos da Geração Y que possuem idades entre 31 e
40 anos e que foram adolescentes na década de 90. As características mais marcantes em sua
personalidade é que tendem a ser mais otimistas, colaborativos e flexíveis. Já eram indivíduos
adultos quando os primeiros smartphones surgiram e foram pegos de surpresa pela recessão
economia.
Segundo Tyler (2012 apud VANZELLOTTI, 2014, p. 9), uma característica
importante e que contempla todos os indivíduos da Geração Y é que “Crescendo mergulhados
em um mar de tecnologia digital, esse aspecto diferencia essa geração e a torna única e difícil
de ensinar”.
Quanto à maneira de consumir, o diretor da consultoria Kantar para a América Latina,
Eduardo Tomiya, enfatiza que para “[...] o Millennial, a propriedade de um carro já não é
mais tão relevante como antes, e eles hoje se percebem muito menos dependentes do
automóvel”. (KANTAR, 2017). Ainda afirma que “[...] no passado, o carro era um benefício
20

Google LLC é uma empresa multinacional de serviços online e software dos Estados Unidos.

33

muito importante. Hoje, os hábitos dos Millennials fazem com que eles prefiram outros tipos
de benefícios [...]” (KANTAR, 2017). A percepção, mais mercadológica do que teórica,
mostra que a Geração Y pode influenciar na mudança dos hábitos de consumo da sociedade,
tornando-o mais sustentável.
Apesar de neste trabalho adotarmos o recorte proposto pelo estudo do Google (THINK
with Google, 2017) para delimitar a Geração Y, não há um consenso quanto a divisão correta
das gerações em relação ao ano de nascimento. No Gráfico 2, elaborada pela Pew Reseach21,
segue uma outra forma de delimitar as gerações, inclusive a Geração Y. As mesmas são
divididas em: Silent (74 a 91 anos), Boomers (55 a 73 anos), X (39 a 54 anos), Y (23 a 38
anos) e a Z (7 a 22 anos).
Gráfico 2 – Definição das gerações por ano de nascimento

Fonte: Pew Reseach (2019)

Scharf, Rosa e Oliveira (2012) conseguem sintetizar de maneira simples e objetiva,
conforme a Tabela 3, as diferentes formas que os mais variados autores interpretam a divisão
das gerações.

21

O Pew Research Center é um centro de informações apartidário que informa o público sobre as questões,

atitudes e tendências que moldam o mundo. Segundo o site, realizam pesquisas de opinião pública, pesquisas
demográficas, análises de conteúdo e outras pesquisas de ciências sociais baseadas em dados.
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Tabela 3 – Diferentes formas de dividir as gerações por ano de nascimento

Fonte: Adaptado de Scharf, Rosa e Oliveira (2012)

Mobilidade urbana e o uso de apps
A Rede Nossa São Paulo22, em parceria com o Ibope inteligência23, apresentou em
agosto de 2019 a pesquisa “Viver em São Paulo: Mobilidade Urbana” realizada em 2018.
Contando com uma amostra de 800 munícipes da cidade São Paulo, a pesquisa foi realizada
com entrevistas online e domiciliares através de um questionário. Seu objetivo foi captar a
percepção dos paulistanos em relação ao tempo gasto para se deslocar pela cidade, qualidade
do transporte público e do ar, utilização de ciclovias e ciclofaixas, entre outros.
Os resultados da pesquisa demonstraram que 3/4 dos paulistanos entrevistados
costumam informar-se sobre a qualidade do ar com certa frequência. Sendo que 23%, do total,
o fazem sempre. Destes, 34% declaram residir na zona oeste da cidade e 30% possuem o
ensino médio completo. Os residentes das zonas norte e sul são os que demandam mais tempo
para se deslocarem pela cidade. Em média levavam 2h05min, já os indivíduos que residem na
zona oeste são os que levam o menor tempo em seu trajeto, 1h33min em média. Em

22

A RNSP é uma organização da sociedade civil que tem por missão mobilizar diversos segmentos da sociedade
para, em parceria com instituições públicas e privadas, construir e se comprometer com uma agenda e um
conjunto de metas, articular e promover ações, visando a uma cidade de São Paulo justa, democrática e
sustentável.
23
É uma das maiores empresas de pesquisa de mercado da América Latina.
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comparação a pesquisa de 2016, em 2018 o tempo médio diário de deslocamento dos
munícipes de São Paulo, levando em conta todos os seus deslocamentos pela cidade, foi
15min menor, ou seja, enquanto em 2016 a média foi de 2h58min, em 2018 a média foi de
2h43min. Dentre as regiões da cidade de São Paulo, os que residem na zona sul são os que
mais utilizam o ônibus em seu deslocamento e os da zona oestes o que menos utilizam, sendo,
respectivamente, 49% e 31%. Como problemas prioritários na utilização dos ônibus, os
entrevistados declaram que a lotação, com 25%, é o pior problema, já para 20% é o preço da
tarifa. Para 52% dos entrevistados o preço da passagem impede a realização de atividades de
lazer.
A pesquisa ainda demonstrou que o ônibus é o meio de transporte mais utilizado,
sendo preferido para 43% dos entrevistados, já os App de mobilidade urbana, ou seja, Uber,
Cabify, 99, Bike Itaú, etc., foram assinalados por 5% destes e veem aumentando no decorre
dos anos pesquisados.
Sobre os App de mobilidade urbana o site GuiaBolso24 divulgou em abril de 2019 uma
pesquisa, realizada com seus usuários, sobre os gastos com tal modalidade. Com uma amostra
de 8 mil usuários, a pesquisa apontou que 2/5 dos entrevistados não sabem o quanto gastam
com esses serviços. A pesquisa demonstrou ainda, ao comparar os gastos de seus usuários em
postos de gasolina e App de mobilidade urbana, que o consumo de gasolina diminuiu e o de
App de mobilidade urbana subiu. No Gráfico 3 é demonstrada a evolução nos gastos dos
usuários durante o período de um ano.
Gráfico 3 – Evolução, em porcentagem (%), dos gastos dos usuários

Fonte: GuiaBolso (2019)

24

É um App de controle financeiro que conta com 3,8 milhões de usuários, segundo dados divulgados em 2017.
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O jornal Gazeta do Povo divulgou uma reportagem sobre os impactos no orçamento
dos usuários da utilização de App de mobilidade urbana:
Segundo simulação da 99, o carro próprio só compensa financeiramente para quem
percorre 35 quilômetros por dia ou mais: para quem vai de Pinheiros, na zona oeste,
ao Brooklin, na zona sul de São Paulo, a economia pode chegar a quase R$ 6 mil por
ano para quem usa apps; para quem vai de São Bernardo do Campo, no ABC
paulista, ao centro da capital, ter carro próprio pode sair quase R$ 3 mil mais barato.
(GAZETA DO POVO, 2019)

Há uma aparente mudança de como os indivíduos, que residem na cidade de São Paulo
e entorno, procuram se deslocar dentro da cidade. Um reflexo disto é o aumento no consumo
de App de mobilidade urbana. Possíveis fatores podem influenciar neste aumento de
utilização, dentre eles o alto índice de congestionamento na cidade, violência no trânsito seja
por roubos ou furtos, seja por acidentes, elevações no preço da gasolina, custos relacionados a
manutenção do veículo e seguro, disseminação dos serviços de mobilidade urbana por App,
entre outros.
A empresa de tecnologia de navegação TomTom25 divulgou em junho de 2019 uma
pesquisa que mede os índices de congestionamento pelo mundo. Dentre as 403 cidades de 56
países pesquisadas, a cidade de São Paulo aparece em 21º lugar no ranking mundial, em 4º no
ranking sul-americano e em 2º lugar no ranking nacional. Com um nível de congestionamento
de 42%, ou seja, tempo extra no trânsito, a cidade mantém um nível elevado de caos no
trânsito para quem desloca-se pela cidade. Abaixo, na Tabela 4, segue as informações acerca
dos dados.

Tabela 4 - Traffic Index 2018

*Em vermelho segue a comparação com a última pesquisa, 2017.
Fonte: Adaptado de TomTom (2019)
25

É uma empresa neerlandesa que fabrica sistemas de navegação para veículos automotores.
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2. ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS
Após o termino do período de entrevistas, foram computadas 497 respostas. Destas,
367 foram consideradas aptas por contemplarem a faixa etária da Geração Y e o local de
residência, ou seja, o município de São Paulo. Conforme demonstra a Tabela 5, do total de
entrevistas válidas, 53,41% dos entrevistados eram do sexo feminino enquanto 46,59%,
pertenciam ao sexo masculino.
Tabela 5 – Distribuição dos entrevistados por sexo

Fonte: Elaboração própria (2019)

Com o intuito de compreender se há uma divisão de pensamento dentro da Geração Y,
foi perguntado aos entrevistados em qual faixa etária os mesmos se enquadravam. Conforme
demostra a Tabela 6, 43,05% dos entrevistados disseram se enquadrar na faixa etária que
compreende as idades entre 24 e 30 anos. Já 56,95% dos entrevistados disseram que possuem
a faixa etária entre 31 a 40 anos.
Tabela 6 – Distribuição dos entrevistados por faixa etária

Fonte: Elaboração própria (2019)

Quanto ao local de residência dos entrevistados, a Tabela 3 demostra que a maior
parcela dos entrevistados afirma morar na zona oeste da cidade de São Paulo, compreendendo
28,338% do total. Com o menor percentual, contando com 12,807% dos entrevistados, fica a
zona leste da cidade de São Paulo. É importante observar que todas as zonas do munícipio de
São Paulo foram contempladas nesta pesquisa.
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Tabela 7 – Distribuição dos entrevistados por local da residência

Fonte: Elaboração própria (2019)

A Tabela 8 demostra a renda mensal bruta dos entrevistados e optou-se por essa
descrição afim de facilitar o entendimento dos mesmos. Atualmente, pelo Decreto
9.661/2019, o salário mínimo vigente no País é de R$ 998,00. Verifica-se que a maior parcela
dos entrevistados, ou seja 53,68% afirmam possuir renda mensal bruta de 1 a 2 salários
mínimos, inclusive. Já 31,88% afirmam possuir renda mensal brutal entre 2 a 5 salários
mínimos, inclusive. Nota-se que 85,56% dos entrevistados afirmaram que possuem renda
mensal bruta entre 1 a 5 salários mínimos, inclusive. Os dados encontrados coincidem com os
dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 27 de
fevereiro de 2019. Segundo a pesquisa, a renda média dos munícipes de São Paulo é de R$
1.898,00.
Tabela 8 – Distribuição dos entrevistados por faixa de renda mensal bruta

Fonte: Elaboração própria (2019)

O nível de escolaridade é demonstrado na Tabela 9. Com 48,5% do total de
entrevistados, o ensino médio completo foi a opção mais assinalada. Somente 1,6% dos
entrevistados assinalaram a opção de possuir mestrado, doutorado ou outra especialização.
Também é importante salientar o percentual de indivíduos da Geração Y que afirmam ter
concluído o ensino superior, sendo 22,071% do total.
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Tabela 9 – Distribuição dos entrevistados por nível de escolaridade

Fonte: Elaboração própria (2019)

Após visualizar o perfil social dos entrevistados, o questionário se debruçou no
entendimento sobre o que os entrevistados entendem sobre o que é sustentabilidade. Também
foi verificado se os mesmos possuíam informações sobre a Rio-92 e a Agenda 2030, se
acompanharam as notícias sobre os desastres que ocorreram nas cidades de Mariana e
Brumadinho, no estado de Minas Gerais, sua opinião sobre o aquecimento global e se
contribuem com práticas sustentáveis.
No Gráfico 4, replicando a pergunta 9 do questionário de Vanzellotti, buscou-se
compreender a opinião dos entrevistados sobre o que entendiam como sustentabilidade.
Diferentemente dos dados encontrados pela autora, onde 65% dos entrevistados assinalaram a
opção “É atender as necessidades atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras
de atenderem as suas”, somente 27,79% dos entrevistados assinalaram essa opção. Com
70,30% a opção “É cuidar do meio ambiente, evitando a polução” foi amplamente assinalada
pelos millenials de São Paulo. Isso se deve, provavelmente, ao fato de que os indivíduos da
Geração Y que residem no município de São Paulo possuem uma elevada preocupação com a
poluição e área verde da cidade.
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Gráfico 4 – O que é sustentabilidade?

Fonte: Elaboração própria (2019)

No Gráfico 5 é demonstrada a parcela dos entrevistados que já ouviram falar sobre a
Rio-92. Somente 24,25% dos entrevistados relataram ter ouvido falar sobre a Rio-92,
enquanto 75,75% não sabiam do que se tratava. Considerando que foi a mais importante
conferência que debateu as questões sobre o meio ambiente em território nacional, é
preocupante que somente um pouco menos de 1/4 dos entrevistados conheçam o assunto.
Gráfico 5 – Já ouviu falar sobre a Conferência sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento, Rio-92?

Fonte: Elaboração própria (2019)

Também foi questionado se os entrevistados já ouviram falar sobre a Agenda 2030, da
Organização das Nações Unidas, relatada no Capítulo 1. No Gráfico 6 é possível observar
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que somente 16,89% dos entrevistados ouviram falar sobre esse tema, ficando com o
percentual de 83,11% os que não sabem do que se trata. Esse percentual é também
preocupante, pois uma das agendas mais importantes sobre o meio ambiente e
desenvolvimento é praticamente desconhecida pela maior parcela dos entrevistados da
Geração Y. Se comparamos os Gráficos 5 e 6, somente 11,99% dos entrevistados ouviram
falar sobre a Rio-92 e Agenda 2030 ao mesmo tempo.
Gráfico 6 – Já ouviu falar sobre a Agenda 2030 (ODS), da Organização das Nações
Unidas?

Fonte: Elaboração própria (2019)

Buscando compreender se os indivíduos da Geração Y acompanharam as notícias
sobre os desastres que ocorreram nas cidades de Mariana e Brumadinho, no estado de Minas
Gerais, o Gráfico 7 demonstra que 91,01% disseram que sim. Somente 8,99% dos
entrevistados afirmaram que não acompanharam essas notícias.
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Gráfico 7 – Acompanhou as notícias sobre os desastres que ocorreram nas cidades de
Mariana e Brumadinho?

Fonte: Elaboração própria (2019)

Com caráter opinativo, porém com respostas fechadas, foi perguntado o que explicaria
esses desastres. Foram dispostas 5 alternativas, sendo: “má gestão da empresa, ignorando os
riscos”; “erro da gestão, porém assumindo os riscos”; “erro da gestão, sem identificar
potenciais riscos”; “problemas relacionados a gestão da empresa VALE” e; “acidentes, ou
seja, fatalidades difíceis de serem previstas”.
No Gráfico 8 é possível observar que a maioria dos entrevistados, 44,31%,
assinalaram a opção “má gestão da empresa, ignorando os riscos”. É possível deduzir que os
entrevistados da Geração Y se sensibilizaram com os fatos decorrentes desses desastres e
possuem senso crítico quanto á responsabilidade da empresa VALE.
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Gráfico 8 – Entre as opções abaixo, qual lhe parece mais plausível para explicar esses
desastres?

Fonte: Elaboração própria (2019)

Foi perguntado também se os entrevistados acreditam que exista um aquecimento
global. No Gráfico 9 é demostrado que 87,47% dos entrevistados acreditam na sua existência
e somente 12,53%, de que ele não exista.
Gráfico 9 – Acredita que exista um aquecimento global?

Fonte: Elaboração própria (2019)

No Gráfico 10, de caráter opinativo e com respostas fechadas, foi questionado o que
explicaria esse aquecimento global. Dentre as opções fornecidas a mais assinalada, com
56,07%; ou seja, mais da metade dos indivíduos da Geração Y, foi a opção “As pessoas
consomem mais do que necessitam e isso ajuda no aquecimento global”. Com 30,22% e
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ficando em segundo lugar, a opção escolhida foi “Nenhuma das opções anteriores, porém
necessitando de melhores estudos”. Em terceiro lugar, com 10,28%, a opção escolhida foi “As
pessoas consomem o que necessitam, porém isso ajuda no aquecimento global”. A quarta
opção mais escolhida, com 2,80%, foi “O próprio planeta Terra, ou seja, um ciclo natural”. E
em último, com 0,62%, ficou a opção “Muitas pessoas consomem mais do que precisam”.
Gráfico 10 – Entre as opções abaixo, qual lhe parece mais plausível?

Fonte: Elaboração própria (2019)

Para finalizar esse ciclo de entendimento sobre sustentabilidade foi feito um
questionamento ao entrevistado se ele próprio contribuiria com práticas sustentáveis. No
Apêndice é possível verificar quais as práticas que os entrevistados afirmaram praticar.
No Gráfico 11 é demostrado que 40,05% dos entrevistados afirmaram contribuir com
práticas sustentáveis. e 59,95% disseram que não.

45

Gráfico 11 – Costuma contribuir com práticas sustentáveis?

Fonte: Elaboração própria (2019)

Para responder à questão central deste trabalho, que é compreender se o consumo de
App de mobilidade urbana é um consumo sustentável, foram desenvolvidas algumas questões.
Os resultados são demostrados a seguir.
No Gráfico 12 é possível verificar que 61,04% dos entrevistados afirmaram não
possuírem veículo automotor e 38,96% disseram possuir.
Gráfico 12 – Possuí veículo automotor?

Fonte: Elaboração própria (2019)

Dos 38,96% dos entrevistados que disseram possuir veículo automotor, conforme é
demonstrado no Gráfico 13, 34,97% já pensaram em trocar seu veículo por outras formas de

46

deslocamento na cidade, dentre os App de mobilidade urbana (Uber, Cabify, 99, Bike Itaú,
etc.).
Dentre os que possuem veículo automotor, 46,15% dos entrevistados afirmaram que
“Não, pois o veículo é essencial em minha rotina”. Já 13,99% dos entrevistados afirmaram
que utilizam o veículo para obterem renda e somente 4,90% assinalaram a opção “Não, pois
não acreditam que essas práticas sejam sustentáveis”.
É possível observa que mais de 1/4 dos entrevistados da Geração Y que possuem
veículo automotor pensam em substituir a forma como se deslocam pela cidade de São Paulo.
Gráfico 13 – Já pensou em trocar seu veículo por outras formas de se deslocar?

Fonte: Elaboração própria (2019)

Como o País passa por uma crise político-econômica e há uma elevada taxa de
desemprego, foi perguntado aos entrevistados se os mesmos, além de utilizar App de
mobilidade urbana, trabalham como motoristas.
No Gráfico 14 é demostrado que 70,57% afirmaram que utilizam ou trabalham como
motorista de App de mobilidade urbana e 29,43% disseram não utilizar. Dos entrevistados, 13
afirmaram ser motoristas de App de mobilidade urbana e todos afirmaram trabalhar entre 6 a
7 dias da semana. Estes dados são visualizados melhor no índice Apêndice.
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Gráfico 14 – Utiliza ou trabalha como motorista de App de mobilidade urbana?

Fonte: Elaboração própria (2019)

No Gráfico 15 é possível notar que 52,32% dos entrevistados acreditam que os App
de mobilidade urbana contribuem na questão da sustentabilidade e para 47,68%, não ajudam.
Apesar de haver um equilíbrio entre as opções assinaladas, a opção “sim” possui uma ligeira
vantagem.
Gráfico 15 – Acredita que os aplicativos de mobilidade urbana ajudam na questão da
sustentabilidade?

Fonte: Elaboração própria (2019)

Apresentando os dados por faixa etária, no Gráfico 16, ou seja, dividindo a Geração Y
em duas, fica claro que os indivíduos que possuem idades entre 24 e 30 anos acreditam que os
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App de mobilidade urbana promovam a sustentabilidade, enquanto os indivíduos que
possuem idades entre 31 e 40 anos acreditam que não promovam.
Gráfico 16 – Acredita que os aplicativos de mobilidade urbana ajudam na questão da
sustentabilidade, por faixa etária?

Fonte: Elaboração própria (2019)

Na Tabela 10 é demonstrado que 28,61% dos entrevistados possuem veículo
automotor e utilizam App de mobilidade urbana. Já 41,96% não possuem veículo automotor e
utilizam App de mobilidade urbana.
Tabela 10 – Distribuição dos entrevistados que possuem veículo automotor e utilizam
App de mobilidade urbana

Fonte: Elaboração própria (2019)

Para concluir, na Tabela 11 é demonstrada a relação de entrevistados que dizem
utilizar App de mobilidade urbana, por finalidade e quantidade, em relação a seu nível de
renda. Destes, 46,72% utilizam para lazer e/ou diversão de 1 a 2 vezes por semana. 23,94%
utilizam para lazer e/ou diversão, de 1 a 2 vezes por semana e ganham de 1 a 2 salários
mínimos.
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Tabela 11 – Distribuição dos entrevistados por nível de renda e utilização de App de
mobilidade urbana

Fonte: Elaboração própria (2019)

2.1.

Principais resultados

Dado que o objetivo central do trabalho proposto era saber qual a percepção da
Geração Y em relação ao consumo de mobilidade urbana por App (Uber, 99, Cabify, Bike
Itaú, etc.), 52,32% dos entrevistados afirmaram que os App de mobilidade urbana ajudam na
questão da sustentabilidade. Quanto a esta percepção, se há ou não uma ruptura de
pensamento dentro da Geração Y, 59,49% dos entrevistados com idades entre 24 e 30 anos
acreditam que sim, enquanto 53,11% dos entrevistados com idades entre 31 e 40 anos
acreditam que não. Conclui-se que há uma ruptura na Geração Y em relação à percepção
sobre o consumo sustentável. Esses dados corroboram as hipóteses apresentadas que os
indivíduos nascidos na década de 90 foram afetados de maneira diferente em relação aos
nascidos na década de 80, devido ao surgimento dos primeiros smartphones e da crise
financeira de 2008. Por nascerem em um mundo conectado e com recessão econômica, esses
indivíduos são mais questionadores e financeiramente conscientes.
Apesar de só 40,05% dos entrevistados afirmarem que praticam ações sustentáveis,
dentre o percentual dos entrevistados que não o praticam, 85% gostariam de contribuir de
alguma maneira. Isso demonstra que se esses indivíduos tivessem incentivos, principalmente
através de políticas públicas, poderiam praticar ações sustentáveis.
Foi verificado que 28,61% dos entrevistados possuem veículo automotor e utilizam
App de mobilidade urbana. Já 41,96% não possuem veículo automotor e utilizam App de
mobilidade urbana. Isso pode representar uma parcela significativa de indivíduos que,
anteriormente, utilizavam o transporte público e agora utilizam veículos oferecidos por App
para se deslocarem. Apesar dos dados demonstrarem que os indivíduos da Geração Y
acreditam que os App de mobilidade urbana ajudam na questão da sustentabilidade, ao
consumirem App de mobilidade urbana enquanto não possuem veículo automotor, esses
indivíduos podem, na verdade, não estar contribuindo de maneira efetiva com a
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sustentabilidade. O transporte público, ou seja, o transporte de massa desloca uma quantidade
maior de indivíduos, ocupa um espaço menor nas vias urbanas e polui, teoricamente, menos a
cidade.
Como 23,94% dos entrevistados utilizam os App de mobilidade urbana para lazer e/ou
diversão, de 1 a 2 vezes por semana e ganham de 1 a 2 salários mínimos, isso remete que os
indivíduos da Geração Y, em sua maioria, utilizam, os App de mobilidade urbana durante o
seu final de semana. Provavelmente os entrevistados que se declararam ser motorista de App
de mobilidade urbana, sendo 13 do total de entrevistados, possuem essa percepção e por isso
afirmaram trabalhar de 6 a 7 vezes por semana. Além de aumentarem sua renda devido as
suas necessidades decorrentes da crise político-econômica, percebem que durante o final de
semana há um fluxo maior de indivíduos que deixam de utilizar o transporte coletivo e
passam a requisitar os serviços de App de mobilidade urbana.
Em relação ao que esses indivíduos entendem por sustentabilidade, não há surpresa
nos dados encontrados. A percepção de que “é cuidar do meio ambiente, evitando a poluição”,
sendo assinalado por 70,30% dos entrevistados, demonstra que os indivíduos da Geração Y
possuem uma elevada preocupação com as questões ambientais, especificamente com a
poluição e espaços verdes da cidade. Porém o fato de poucos indivíduos assinalarem a opção
proposta pela Brundtland Report que “É atender as necessidades atuais sem comprometer a
capacidade das gerações futuras de atenderem as suas” corrobora com os dados apresentados
nos Gráficos 5 e 6 onde somente 11,99% dos entrevistados já ouviram falar sobre a Rio-92 e
a Agenda 2030. Conclui-se que poucos indivíduos sabem sobre as políticas propostas para
combater os problemas sociais, econômicos e ambientais, ficando no imaginário popular
somente um dos três tripés da sustentabilidade, o ambiental.
Além do mais, conclui-se que os indivíduos da Geração Y acompanham as notícias
sobre desastres ambientais, bem como acreditam que existe um aquecimento global. Esses
dados eram esperados pois, como já mencionado, esta geração está imersa na tecnologia, com
acesso a informação, em qualquer lugar, a qualquer momento.
Os dados permitem concluir que os indivíduos com idades entre 24 e 30 anos possuem
a percepção de que os App de mobilidade urbana contribuem com a sustentabilidade. Além do
mais, apesar de poucos possuírem conhecimento sobre políticas sustentáveis, os indivíduos
acompanham os noticiários e pensam, mesmo de maneira limitada, em como consumir de
maneira sustentável. Algumas análises complementares são visualizadas no apêndice, sendo
relevantes, porém autoexplicativas.
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CONCLUSÕES
Uma questão fundamental que orientou e permeou esta pesquisa de monografia foi o
entendimento da chamada Geração Y sobre o que venha a ser sustentabilidade, termo tão
propagado e difundido nos últimos anos. A utilização dos Apps de mobilidade urbana é,
inclusive, anunciada como grande parceira nesta transformação de comportamento, ao
adotarem conceitos como o de economia circular ou colaborativa em suas estratégias de
marketing. Com a sua utilização diminuir-se-ia o consumo de automóveis e outros meios
fixos de locomoção e com isso seria dada uma grande contribuição ao meio ambiente.
A pesquisa de campo nos mostrou que a utilização de tais mecanismos pode realmente
contribuir para a adoção de melhores práticas de mobilidade urbana e os jovens da Geração Y
estão bastante aptos a usarem tais instrumentos. Apesar disso, a sua compreensão com a
questão da sustentabilidade, ou melhor, dos preceitos da Economia Ecológica, de um menor
ritmo de crescimento e uma forma de consumo mais condizente com os recursos do planeta,
mostrou-se não mais do que fugidia, praticamente alheia ao seu rol de preocupações, em que
pese as suas declarações conquanto, por exemplo, à crença na existência do aquecimento
global.
Apesar da grande disponibilidade de informações a que sua geração tem acesso,
alguns temas essenciais no tocante à sustentabilidade são praticamente desconhecidos por
eles: mais de 3/4 dos entrevistados revelaram nunca ter ouvido falar da Rio-92 e mais de 83%
sequer ouviram falar da Agenda 2030, que trata dos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável.
Um outro detalhe surgido durante a pesquisa foi o fato de que muitos jovens optam
por utilizar o App de mobilidade em detrimento do uso do transporte coletivo, o que se
justifica pela comodidade e também pela questão da economicidade, qual seja, o custo médio
unitário (quando o veículo é compartilhado com outros) pode tornar-se inferior ao custo de
uma passagem do transporte coletivo. O que leva a um paradoxo: apesar de estimular a
economia compartilhada, faz com que o transporte coletivo perca preferência no momento da
opção pelo modal. Esse movimento também foi observado na pesquisa “Viver em São Paulo”,
encomendada pela Rede Nossa São Paulo ao Ibope Inteligência (2019). A pesquisa mostrou
que entre 2017 e 2018 houve uma queda na participação dos meios coletivos de transporte
(ônibus, trem e metrô) de 6 pontos percentuais, ao mesmo tempo em que o transporte
particular como o Uber, Cabify, 99, entre outros apresentaram crescimento de 3 pontos
percentuais, mais do que dobrando a sua participação de um ano para o outro.
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Finalizando o trabalho, pudemos concluir que a gama de informações disponíveis ao
jovem da Geração Y é extremamente ampla. Apesar disso, as conexões que os millenials
fazem em relação aos temas da sustentabilidade são bastante superficiais, não implicando em
uma real mudança de comportamento em torno ao modo de vida mais sustentáveis. Talvez,
seja um ponto a ser melhor esclarecido para que tal disponibilidade de informações sobre a
questão ambiental (e os preceitos da Economia Ecológica) possam começar a fazer parte do
seu comportamento diário.
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APÊNDICE – ANEXO ESTATÍSTICO
Tabela 12 – Distribuição dos entrevistados por sexo e faixa etária

Fonte: Elaboração própria (2019)

Tabela 13 – Distribuição dos entrevistados por sexo e estado civil

Fonte: Elaboração própria (2019)

Tabela 14 – Distribuição dos entrevistados por sexo e com quem reside

Fonte: Elaboração própria (2019)
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Tabela 15 – Distribuição dos entrevistados por sexo e se possui filhos

Fonte: Elaboração própria (2019)

Tabela 16 – Distribuição dos entrevistados em relação a possuir veículo automotor x
nível de renda

Fonte: Elaboração própria (2019)

Tabela 17 – Distribuições diversas

Fonte: Elaboração própria (2019)

60

Gráfico 17 – Por faixa etária, o que é sustentabilidade?

Fonte: Elaboração própria (2019)

Gráfico 18 – Por sexo, o que é sustentabilidade?

Fonte: Elaboração própria (2019)
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Gráfico 19 – Por sexo, já ouviu falar sobre a Conferência sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento, Rio-92?

Fonte: Elaboração própria (2019)

Gráfico 20 – Se já ouviu falar, saberia explicar o que foi a Conferência sobre o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento, Rio-92?

Fonte: Elaboração própria (2019)
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Gráfico 21 – Por sexo, já ouviu falar sobre a Agenda 2030 (ODS), da Organização das
Nações Unidas?

Fonte: Elaboração própria (2019)

Gráfico 22 – Se já ouviu, falar saberia explicar o que é a Agenda 2030 (ODS), da
Organização das Nações Unidas?

Fonte: Elaboração própria (2019)
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Gráfico 23 – Por sexo, costuma contribuir com práticas sustentáveis?

Fonte: Elaboração própria (2019)

Gráfico 24 – Por faixa etária, costuma contribuir com práticas sustentáveis?

Fonte: Elaboração própria (2019)

64

Gráfico 25 – Não costumo contribuir com práticas sustentáveis, porém:

Fonte: Elaboração própria (2019)

Gráfico 26 – Quantos dias da semana costuma utilizar seu veículo automotor?

Fonte: Elaboração própria (2019)
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Gráfico 27 – Qual a principal finalidade quando utiliza seu veículo automotor?

Fonte: Elaboração própria (2019)

Gráfico 28 – Se a finalidade é o lazer e/ou diversão, quantos dias da semana costuma
utiliza-lo?

Fonte: Elaboração própria (2019)
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Gráfico 29 – Se a finalidade é ir ao trabalho e/ou faculdade, quantos dias da semana
costuma utiliza-lo?

Fonte: Elaboração própria (2019)

Gráfico 30 – Se a finalidade é ser motorista de App de mobilidade urbana, quantos dias
da semana costuma utiliza-lo?

Fonte: Elaboração própria (2019)
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Gráfico 31 – Por sexo, acredita que os aplicativos de mobilidade urbana ajudam na
questão da sustentabilidade?

Fonte: Elaboração própria (2019)

Gráfico 32 – Qual(is) é(são) a(s) prática(s) sustentável(is) que você costuma contribuir?

*Havia a possibilidade de escolha de mais de uma opção. Esta pergunta foi aberta para os entrevistados que
assinalaram que contribuíam com práticas sustentáveis.
Fonte: Elaboração própria (2019)
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Gráfico 33 – Qual(is) seria(ão) essa(s) contribuição(ões) sustentável(is) que os App de
mobilidade urbana promovem?

*Havia a possibilidade de escolha de mais de uma opção. Esta pergunta foi aberta para os entrevistados que
assinalaram acreditar que os App de mobilidade urbana ajudam na questão da sustentabilidade.
Fonte: Elaboração própria (2019)

Tabela 18 – Qual seria sua explicação para os desastres que ocorreram nas cidades de
Mariana e Brumadinho?
1
Interesses privados, ou seja, lógica capitalista
2
Negligencia
3
Má gestão
Falta de profissionais do setor regulatório e de instrumentos de comando e controle
4
que possibilitem ações punitivas consistentes, tanto na esfera civil quanto
administrativa.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Acredito que descaso com a manutenção preventiva, imprudência da parte
administrativa, falta de medidas de contenção ou a ineficácia de tal.
Negligência. Ausência de compromisso com a sociedade. Corrupção.
Descuido ambiental, tanto populacional, como governamental.
Gerenciamento da Vale assumiu o risco de acontecerem desastres
Imprudentes
Omissão de fatos e a preocupação das empresas com o capital e não com o pessoal.
Ignorância humana
Incompetência
Negligência.
Negligência
Irresponsabilidade, ganância
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16
17
18
19

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Falta de cuidado com o ambiente
Irresponsabilidade das competências responsáveis
Descaso
Falta de gestão em relação aos riscos.
O ser humano está acabado com o meio ambiente, e ele está se voltando contra nós.
embora os acidentes ocorridos em Mariana e Brumadinho, foi por conta de uma
empresa que pensa mais nos lucros, do que na proteção das pessoas que estão ao
redor.
Falta de conscientização ambiental
e governamental
Irresponsabilidade do sistema privado e do governo. Por colocar o dinheiro a frente
de tudo!
Negligência da Vale
Negligência da Vale
Acidente causado pela empresa vale
Desastre natural
Imprudência humana
Ganância
Falta de responsabilidade das empresas que adquiriram laudos por meio da
corrupção, e dos governantes que não puniram corretamente os responsáveis no
primeiro desastre.
Irresponsabilidade e ganância sem limite de algumas empresas, falta de fiscalização
por parte dos órgãos governamentais responsáveis entre outros fatores.
Que as empresas tão nem aí
Ausência de fiscalização, falta de investimento em educação, corrupção na economia,
carência no setor judiciário, por fim pais em decadência de direitos e aplicação de
deveres.
Ilegalidade
Relações escusas entre Estado e empresas privadas, descaso com medidas de
segurança, interesses privados prevalecendo sobre interesses públicos, processo de
enfraquecimento criminoso dos órgãos de meio ambiente
Falta de planejamento, manutenção e falta preparação para sanar os problemas
caudados pelo perigo eminente
A irresponsabilidade da empresa em não fiscalizar corretamente
Ausência de auditoria
Erro humano
Empresa que visa o lucro, sem ao menos pensar nas consequências.
Agressão ao meio ambiente na extração de minério.
Erro humanos
Falta de responsabilidade, pois estão acabando com a nossa natureza e deixando
dejetos, que acabam nós prejudicando.
Problema ambienta
Incompetência humana associada a arrogância e ganância por poder e dinheiro.
Irresponsabilidade da empresa.
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46
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

Falta de comprometimento financeiro de grandes empresas em conjunto com o
governo em relação aos impactos ao meio ambiente.
Comportas que se racharam
Corrupção, algo q estava errado e pela ganância do dinheiro permitiram continuar
mesmo errado
Negligência
Sem resposta
Ganância o ser humano hoje em dia coloca poder e dinheiro acima de tudo, acima do
mais importante a vida que é uma só.
Falta de regulação e fiscalização do poder público
Ao meu ver as empresas falharam em montar uma estrutura que não comportasse a
quantidade de barro ou muito menos pensaram em maneiras de criar medidas
preventivas afim de evitar grandes desastres
Descuido.
Descaso total, uma vez que estudos já mostravam a possibilidade de isso ocorrer,
poderia ser evitado, mas o "custo" para evitar não seriam alto demais
Fiscalização precária.
Falta de justiça pois eles ja sabia o que poderia acontecer referente a tragédia
Teve falhas gravíssimas, do engenheiro.
Crime ambiental
Criminoso e irresponsável
Responsabilidade zero muita falta de atenção e conscientização
O problema todo é que a natureza vem tomar conta do que é dela, mais também o
político não ajudou a evitar esses desastres construindo as barragens.
Irresponsabilidades dos cargos públicos
Sem explicação para o aconteceu, simplesmente culpa do ser humano poluído o meio
ambiente
Descuido, se houvesse alguém para tomar conta da manutenção iriam ver que
precisariam de algo mais moderno ou mais novo para segurar as barragens
Falta de consciência, falta de amor ao próximo infelizmente hoje o dinheiro vale
mais do que vidas.
Nada declara
Imperícia a não observação com medidas de prevenção e segurança
Falta de planejamento
Ambas tiveram a barragem rompida por conta de liquidação.
Nada a declarar
Irresponsabilidade de órgãos responsáveis por fiscalizações, ganância de certas
empresas que não se preocupam com o risco de morte de seus funcionários.
Barreiras rompidas e desastre ecológico graças a irresponsabilidade humana.
Ganância
Ganância
Negligência
Lamentável
Falta de estrutura e fiscalização pertinente do poder público
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79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Houve negligência na manutenção da barragem.
Culpa dos envolvidos que não se preocupou com os futuros desastres
O ser humano está acabando com o mundo
Irresponsabilidade
Negligencia
Desastre
Tragédia
Imprudência
Fatalidade
Desastre
Irresponsabilidade
Negligência
Imprudência
Imprudência
Foi uma irresponsabilidade da empresa, que só pensou em lucra
Assassinato. Uma imprudência
Acho que foi poluição e falta de responsabilidade dos donos
Desastre
Imprudência
Uma barbaridade. Negligência e imprudência
Imprudência
Irresponsabilidade dos responsáveis
Negligência
Acidente
Tragédia
Catástrofe
Não sei explicar
Desastre natural
Aquecimento global! Um desastre natural
Foi uma fatalidade
Poluição demais
Não sei explicar, se foi pelo aquecimento global, ou se foi pela negligência
Negligência
Também gostaria de saber, assim não tenho como explicar algo que está sendo
encoberto pelo governo. Até agora ninguém sabe ao certo o que houve
Descaso humano
Desastre natural
Imprudência
Irresponsabilidade dos "responsáveis "
Foi literalmente um desastre ambiental
Imprudência
Não sei explicar
Natureza
Falta de responsabilidade da gestão
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125

Negligência dos donos
Fatalidade
Corrupção
Desastres natural

126

Foi natural! Não teve culpados maiores além das autoridades que já sabia dos riscos

127

Causas naturais
Imprudência
Catástrofe
Ganância dos empresários
Irresponsabilidade
Desastre natural

122
123
124

128
129
130
131
132

133

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

Uma fatalidade onde a empresa só visou lucros e superfaturamentos, o de centenas de
pessoas foram prejudicadas direta e indiretamente, e até hoje não encontraram todos
que foram soterrados uma vergonha. A vale ainda quer indenizar as famílias como se
tivessem pagando a vida delas, uma vergonha.
Má administração
Corrupção, falta de estrutura
Um desastre premeditado
Desastre ecológico
Não tenho uma opinião formada.
Foi a mal gestão de grandes empresas sabendo os riscos que aquilo elevaria para
aquele local.
Acidente Ambiental
Foi um acidente na barragem
Eu acho que aquilo foi um acidente na onde eles já sabiam que uma hora iria
acontecer...
Acidente Ambiental
A falta de manutenção adequada as medidas certas
Irresponsabilidade
A falta de manutenção adequada as medidas certas
Acidente Ambiental
Eu acho que aquilo foi um acidente na onde eles já sabiam que uma hora iria
acontecer...
Uma tragédia anunciada
Bom já trabalhei lá e já se falava em 2007 desses respectivos desastres poderia ser
evitado, mas para isso poderia gerar gastos bilionários. Ao invés de prevenção
preferiam desastre que sairia mais barato e menos trabalho
Foi uma tragédia que aconteceu no começo do ano.
A barragem que se rompeu
Acidente Ambiental
Natureza
Irresponsabilidade e corrupção envolvidas
Catástrofe
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157

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

Isso poderia ser resolvido com leis mais severas e maior consciência por parte das
empresas. A seguir listaremos alguns dos principais desastres ambientais causados
pelo homem no Brasil e como esses acidentes prejudicaram a população e o meio
ambiente como um todo.
Irresponsabilidade
Natureza devolvendo o erro do humano
Negligência
Acidente
Irresponsabilidade
Falta de controle e gestão
Negligência
Tragédia
Não sei explicar, mas acho que foi por conta da corrupção
Irresponsabilidade
Desastre natural
Negligência
Péssima gestão
Descaso e irresponsabilidade
Falha humana
Negligência da empresa e corrupção do governo
Irresponsabilidade
Falta de um bom gestor e infraestrutura
Acidente
Negligência dos irresponsáveis
Negligência
Acidente
Tragédia anunciada
Falta de amor ao meio ambiente comprometimento em realizar o que realmente é
necessário sem pensar só no dinheiro
Imprudência humana
Má gestão
Imprudência
Desastre natural
Desmatamento e imprudência
Irresponsabilidade
Irresponsabilidade
Irresponsabilidade
Imprudência
Imprudência
Muita irresponsabilidade
Falta de responsabilidade
Falta de responsabilidade das empresas
Irresponsabilidade
Falta de prevenção
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197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

Acidente Ambiental
Um crime ambiental
Falta de precauções mal administração
Acidente Ambiental
Acidente em Minas gerais
Acidente
Incidente
Irresponsabilidade
Desastre causado por erros humano e corrupção
Irresponsabilidade e negligência
Muita corrupção
Pura negligência
Fatalidade
Tragédia anunciada
Imprudência
Erro humano
Catástrofe, mas com muitos erros da gestão e corrupção
Irresponsabilidade
Acidente ambiental
Negligência
Irresponsabilidade
Falta de responsabilidade
Irresponsabilidade
Catástrofe
Causas ambientais
Erro dos responsáveis
Um acidente com a ciência das empresas envolvidas
Desumano o que aconteceu lá em Brumadinho e Mariana
Irresponsabilidade
Falta de habilidade na gestão
Negligência
Acidente
Foi quando, estourou a barragem das comportas acabando com a cidade.
Um acidente
Acidente ecológico
Acidente das barragens
Irresponsabilidade e culpa do governo
Falta de comprometimento com o meio ambiente
Negligência dos irresponsáveis
Irresponsabilidade
Irresponsabilidade
Acidente
Negligência da gestão
Irresponsabilidade
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241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

Tragédia anunciada
Fatalidade
Irresponsabilidade
Irresponsabilidade e descaso de autoridades política
Irresponsabilidade
Imprudência
Negligência
Muita falta de responsabilidade
Má gestão
Uma catástrofe
Negligência da empresa
A natureza
Irresponsabilidade
Irresponsabilidade
Muita irresponsabilidade
Imprudência
Irresponsabilidade
Irresponsabilidade
Desastre natural
Descaso
Irresponsabilidade
Irresponsabilidade e crueldade
Negligência da gestão
Irresponsabilidade
Tragédia
Irresponsabilidade
Falta de responsabilidade
Foi uma tragédia
Negligência das empresas responsáveis
Muita corrupção e desvio de verbas de segurança estão envolvidos
Irresponsabilidade
Erros e falhas das empresas
Muita negligência
Falta de infraestrutura
Muita irresponsabilidade
Negligência
Muita falta de responsabilidade
Tragédia natural
Irresponsabilidade
Corrupção, desvio de verba e falta de responsabilidade das empresas
Desastre natural
Descaso
Imprudência
Irresponsabilidade e negligência
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285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326

Acidente
Falta de responsabilidade
Irresponsabilidade
Falta de vergonha dos governantes
Irresponsabilidade
Falta de responsabilidade das empresas
Irresponsabilidade
Uso abusivo da natureza e suas propriedades e negligência por parte dos engenheiros
responsáveis pelas barragens
Irresponsabilidade
Irresponsabilidade
Negligência e irresponsabilidade
Irresponsabilidade
Irresponsabilidade e corrupção
Desastre natural
Acidente ambiental
Irresponsabilidade
Negligência
Pura irresponsabilidade
Acidente ambiental
Foi uma irresponsabilidade e corrupção de todos os envolvidos
Falta de infraestrutura e muita corrupção dos envolvidos
Imprudência dos responsáveis
Negligência e irresponsabilidade
Irresponsabilidade
Negligência dos irresponsáveis
Desastre ambiental
Catástrofe ambiental
Negligência
Imprudência
Irresponsabilidade
Imprudência
Acidente ambiental
Desastre ambiental
Desastre ambiental e negligência das empresas responsáveis
Imprudência
Foi uma catástrofe que ocorreu por conta de mal administração de grandes
empresas...
Negligência
Desastre ambiental
Acidente da barragem, que se rompeu.
Rompimento da barragem
Erro da gestão, e infraestrutura falida
Desastre ambiental
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327
328

Irresponsabilidade da gestão
Acidente ambiental
Muita irresponsabilidade da gestão

329
*Questão aberta para os entrevistados que assinalaram que acompanharam as notícias, além do mais não havia
obrigatoriedade de resposta, por isso há menos respostas do que os que assinalaram que acompanharam as
notícias.
Fonte: Elaboração própria (2019)

Tabela 19 – Qual seria sua explicação para a ocorrência do aquecimento global?
1 A maneira como produzimos e consumimos bens
2 Consumo em excesso e reposição em defasagem
3 Lógica de produção capitalista
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Variação climática ocasionada pelos gases do efeito estufa, tais como H2O(g);
CO2, CH4... Devido ao aumento de produção dos setores industriais, modo de vida
urbano e avanço da pecuária, podem explicar, estatisticamente, o aquecimento.
Emissão de poluentes da produção industrial e agrícola.
O uso desenfreado dos recursos, sem observar o todo, o futuro.
Desbalanceamento da composição da atmosfera terrestre
Gradativamente estamos vivendo alterações climáticas ao longo dos anos
passados. E parte desta alteração climática, deve à como estamos vivendo.
Ganância humana!
O ser humano
Destruição da natureza pelo próprio homem
A Câmara de ozônio
Poluição gases
Emissão de gases na atmosfera
Poluição gases
Poluição gases
Fábricas
Hábitos inadequados
Poluição
As pessoas consomem mais do que necessitam e isso ajuda no aquecimento global
Por conta do desmatamento e tudo de ruim que o ser humano faz com o meio
ambiente.
Emissão de gases poluentes na atmosfera
Irregularidades mundial
Ações da própria população, poluição por exemplo
Ações da própria população, poluição por exemplo
Poluição, desmatamento
Poluição
Poluição
Emissão de gás carbônico.
Crescimento da poluição, desmatamento por condicões climáticas e criminosas
principalmente no continente Europeu.
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31
32
33
34
35
36

Má utilização de recursos naturais e desleixo da grande maioria da população
mundial ao usar os recursos naturais (muitos deles finitos)
gases na terra
Ausência na manutenção de material primário e pouco investimento na educação
sobre o meio ambiente o qual todos estamos inseridos.
Poluição, desmatamento
Uma série de fatores, como poluição, desmatamento, uso desenfreado de
combustíveis fósseis, entre outros
Maus hábitos dos seres humanos para com o meio ambiente, desgaste de recursos
naturais e falta de ações que minimizam o impacto da humanidade no Planeta

37 O aumento no consumo não consciente
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Super aquecimento, Desmatamento das áreas naturais. ...
Emissão de gases-estufa. ...
Poluição das águas.
Falta de informações a população
Mudança climática e maluca
Negligência do homem com o meio ambiente
Falta de amor pelo próximo
Muitas matanças de árvores no mundo todo.
Descuido da comunidade sobre os gases emitidos no ar
Poluição
Semelhante aos desastres de Mariana e Brumadinho. Além da contribuição da
população em geral.
Não conservação das florestas
Não sei ao certo.
Emissão de gases de efeito estufa
Pessoas que não está nem aí para o nosso futuro e nem para futuras gerações.
Falta de sustentabilidade
Poluição e falta de comprometimento com o meio ambiente
Excessos humanos
Acredito que a principal causa do aquecimento global
deve-se s práticas humanas.
Crescimento da população mundial, e com desenvolvimento e tecnologias
crescendo junto, o planeta está sentindo. Não é culpa de um e sim de todos.

Aquecimento global é o processo de aumento da temperatura média dos oceanos e
da atmosfera da Terra causado por massivas emissões de gases que intensificam o
56
efeito estufa, originados de uma série de atividades humanas, especialmente a
queima de combustíveis fósseis e mudanças no uso da terra
57
58
59
60
61

Uma irresponsabilidade humana
Mais conscientização e aproveitar o a luz solar
O desmatamento e poluição
Poluição
O ser humano acabando com a terra
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62 Eventos que vem acontecendo no meio ambiente
Poluição, indústrias que não se importam com o meio ambiente, só com seus
63
lucros e não tomam medidas para diminuir os danos ao meio ambiente
Desmatamento, queimadas, lixo em praias, rios e ruas, poluição em grande
64
volume.
65 Emissão de poluentes
66 Estilo de vida população
A ganância do ser humano, onde vem desmontando toda a floresta por conta de
67 dinheiro. Acredito também, que a falta de cuidado com a reciclagem, cuidados
com meio ambiente no cotidiano tem causado esse aquecimento.
68 Devido a poluição e do envio de fumaças tóxicas enviadas por empresas
69 Poluição, desmatamento, destruição de um modo geral por parte do Homem.
70 Alto índice de poluição de forma generalizada, pouco caso com a natureza.
71 Temperatura
72 Temperatura
73 Desequilíbrio ambiental
74 Irresponsabilidade humana
Excesso de gases poluentes das indústrias, uso irracional de produtos não
75
recicláveis afetando o ambiente ecológico.
Acredito que o aquecimento esteja ocorrendo por causa do aumento de CO2 na
76
atmosfera provocada por ações naturais e as atividades humanas.
77 Sério humano não cuidar do seu próprio meio ambiente
78 Poluição
79 Poluição
80 Muita poluição
81 Poluição
82 As pessoas causam isso é culpa do ser humano
83 Poluição
84 Poluição e negligência humana
85 Erros humanos
86 Poluição
87 Extrema poluição
88 Acredito que seja poluição
89 Poluição
90 Aquecimento global, natureza e poluição
91 Erros dos humanos e poluição
92 Poluição
93 Poluição
94 Poluição
95 Poluição
96 Ser humano com hábitos
97 Poluição
98 Poluição e desleixo humano
99 Poluição
100 Poluição do ar, mar, rios, natureza
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101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Super poluição
Poluição
Poluição né.
Falta de educação população
Poluição
Desmatamento, poluição, descaso da humanidade
Mega descaso do ser humano para com a natureza
Acredito que seja a poluição
Muita poluição, excesso de veículos
Muitos carros, desmatamento
Poluição
Poluição
Poluição
Poluição, excesso de veículos
Poluição
Poluição
Muitos carros antigos na rua que queimam mais combustível que o normal
Poluição
Poluição
É um aumento da temperatura doa oceanos e causa um efeito estufa alterando as
temperaturas, isso se deve pelas ações do homem que causa essa alteração de
clima.
A falta de precauções mais adequadas
Muita poluição lixo nos rios, fábricas com gazes tóxicos
A falta de responsabilidade com o nosso consumo
Acredito que exista sim
Quando não temos responsabilidade sobre o consumo.
Aquecimento Global é o aumento da temperatura média dos oceanos
O desequilíbrio do planeta terra
Efeito estufa, queima de combustível, descarte de lixo inadequado
O efeito estufa o aquecimento da terra
Aquecimento ambiental é o desequilíbrio de temperatura que emite gases.
O consumo excessivo
Aquecimento da terra
Poluição de veículos e fábricas
O consumo excessivo
Aquecimento ambiental é o desequilíbrio de temperatura que emite gases.
O efeito estufa o aquecimento da terra
Aquecimento da terra
Um desastre ambiental premeditado enunciado
Desmatamento da mata Amazônica para estradão da madeira. Combustíveis sem
agressão ao meio ambiente. Ex: placas solares combustível limpo sem emissão de
co2 na camada de ozônio
Queimada, descarte de lixo nas ruas, produtos químicos, queima de combustível
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141 Queimada e uso de combustível
As pessoas hoje em dia, não se preocupam muito com o aquecimento da terra,
142 então elas descartam lixo na onde acham que tem que descartar consomem mais do
que precisão fazem queimada acabam com o meio ambiente.
143 Poluição
144 Poluição
O homem cada vez mais tem pensado somente em si mesmo, vem cada vez mais
145
ignorando o fato e cada vez mais comprometendo gerações futuras.
146 Poluentes
147 Muita poluição
148 Poluição
149 Poluição
150 Poluição
151 Muita poluição
152 Aumento do nível do mar, aumento da temperatura da terra,
153 Poluição
154 Muita poluição
155 Poluição
156 Poluição
157 Poluição
158 Poluição
159 Acredito que seja poluição
160 Muita poluição de veículos e fábricas
161 Poluição
162 Muita poluição
163 Poluição
164 Poluição
165 Poluição
166 Poluição
167 Poluição
168 Muitas indústrias jogando produtos químicos no ar no meio ambiente
169 Poluição
170 Poluição
171 Muitos poluentes e lixos
172 Muita poluição
173 Poluição
174 Poluição
175 Poluição
176 Destruição do meio ambiente
177 Poluição
178 Poluição
179 Muitos gases tóxicos de transportes e indústrias
180 Poluição
181 Poluição
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182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

O desmatamento
Poluição
Muita poluição
O aquecimento da terra por conta de gases
O que causa são as queimadas, os combustíveis dos carros, entre outros.
Efeito estufa
Aquecimento da atmosfera da terra
Aquecimento do planeta terra
Poluição
Cidade tóxica de poluição
Poluição
Acho que é muita poluição
Poluição de gás de veículos
Poluição
Poluição
Poluição e lixo nos rios
Poluição e lixo
Poluição
Lixo, gases tóxicos e poluição
Poluição
Poluição
Poluição e lixo
Poluição
Aquecimento da terra
Poluição
Poluição
Poluição e lixos nos rios
Poluição
Poluição
Poluição
O que causa o aquecimento global é a falta de conscientização da população
Poluição
A falta de compromisso com o meio ambiente
Lixo nos rios e muita poluição
Poluição
Quando aquece a terra
Quando gases atingem a atmosfera causando o efeito estufa.
O aquecimento da terra.
Poluição
O que sabemos todos esses desastres são o que está causando-o desequilíbrio no
nosso eco sistema
Mudança intensa do clima e poluição que acaba contribuindo para isso
Muita poluição
Poluição
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225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268

Poluição
Muita poluição
Poluição
Poluição e muito lixo
Muita poluição e descaso
Muito lixo e poluição
Poluição
Poluição
Poluição
Poluição
Poluição
Muita poluição
Poluição
Poluição
Muita poluição
Poluição
Poluição
Poluição
Poluição
Poluição
Muita poluição
A poluição
Poluição
Poluição
Lixos demais
Poluição
Poluição de gases tóxicos e poluição de lixo
Poluição
Poluição
Poluição
Poluição é o principal fator
Poluição
Poluição
Muito lixo nos rios e muitos veículos assim causando muita poluição
Poluição
Poluição
Poluição
Poluição
Poluição
Muita poluição
Muita poluição
Poluição e muita irresponsabilidade das pessoas
Muita poluição
Poluição
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269 Acredito que seja muita poluição
270 Poluição
271 Poluição
O desmatamento da vegetação, emissão de gases nocivos a atmosfera todo o
272 desastre natural contribui para o aquecimento global, inclusive o crescimento das
metrópoles para megalópoles
273 Poluição
274 Muita poluição
275 Poluição
276 Poluição
277 Poluição
278 Poluição
279 Poluição
280 Poluição
281 Lixo e poluição
282 Poluição
283 Muita poluição
284 Poluição
285 Muita poluição
286 Poluição e lixo
287 Poluição
288 Poluição
289 Poluição
290 Poluição
291 Poluição
292 Poluição
293 Muita poluição
294 Poluição
295 Poluição
296 Poluição
297 Poluição
298 Poluição
299 Muita poluição
300 Poluição
301 Muita poluição
302 Poluição
Queimadas, lixo mal descartado, sujeiras dos nossos oceanos, os veículos causam
303
o aquecimento global.
304 Poluição
305 Poluição
306 Poluição
Tudo o que fazemos com imprudência gera o aquecimento global o mal-uso das
307
coisas que temos.
308 Não soube explicar
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309
310
311
312
313
314

Poluição
Poluição
Poluição
Muita poluição
Poluição
Poluição

*Questão aberta para os entrevistados que assinalaram que acreditam que exista um aquecimento global, além do
mais não havia obrigatoriedade de resposta, por isso há menos respostas do que os que assinalaram que
acreditam que exista.
Fonte: Elaboração própria (2019)

Imagem 3 – Questionário

Fonte: Elaboração própria (2019)

86

Imagem 4 – Questionário

Fonte: Elaboração própria (2019)

Imagem 5 – Questionário

Fonte: Elaboração própria (2019)
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Imagem 6 – Questionário

Fonte: Elaboração própria (2019)

Imagem 7 – Questionário

Fonte: Elaboração própria (2019)
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Imagem 8 – Questionário

Fonte: Elaboração própria (2019)

Imagem 9 – Questionário

Fonte: Elaboração própria (2019)

Imagem 10 – Questionário

Fonte: Elaboração própria (2019)
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Imagem 11 – Questionário

Fonte: Elaboração própria (2019)

Imagem 12 – Questionário

Fonte: Elaboração própria (2019)

Imagem 13 – Questionário

Fonte: Elaboração própria (2019)

Imagem 14 – Questionário

Fonte: Elaboração própria (2019)
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Imagem 15 – Questionário

Fonte: Elaboração própria (2019)

Imagem 16 – Questionário

Fonte: Elaboração própria (2019)
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Imagem 17 – Questionário

Fonte: Elaboração própria (2019)

Imagem 18 – Questionário

Fonte: Elaboração própria (2019)

Imagem 19 – Questionário

Fonte: Elaboração própria (2019)
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Imagem 20 – Questionário

Fonte: Elaboração própria (2019)

Imagem 21 – Questionário

Fonte: Elaboração própria (2019)

Imagem 22 – Questionário

Fonte: Elaboração própria (2019)
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Imagem 23 – Questionário

Fonte: Elaboração própria (2019)

Imagem 24 – Questionário

Fonte: Elaboração própria (2019)

Imagem 25 – Questionário

Fonte: Elaboração própria (2019)

94

Imagem 26 – Questionário

Fonte: Elaboração própria (2019)

