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PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS DAS EMPRESAS DE 
RESTAURANTES E A DECISÃO DE CONSUMO DOS CLIENTES 
 

RESUMO 

De forma crescente as práticas socioambientais têm adquirido maior importância na 

gestão dos negócios. Entretanto, não se tem ainda evidências acerca da decisão de 

consumo dos clientes em função da bandeira socioambiental das empresas, notadamente 

no setor de restaurantes. Nesse sentido o presente estudo avalia em que medida as 

práticas socioambientais dos restaurantes exercem influência na decisão de consumo dos 

clientes. Para isso aplicou uma pesquisa quantitativa, de caráter conclusivo e descritivo, 

junto a 188 frequentadores de restaurantes, via amostragem probabilística, utilizando um 

questionário não disfarçado e estruturado como instrumento de pesquisa. Para aplicação 

do questionário foi utilizado o método misto de aplicação, por meio de mídias virtuais e 

face-a-face. Para tabulação e análise dos dados foram utilizados planilha em Excel cuja  

estrutura segue a imagem SPSS - Statistical Package for the Social Sciences. As técnicas 

de análise utilizadas foram a média, desvio padrão, proporções e cross tabs (tabelas 

cruzadas). Como principais resultados, constatou-se que a prática socioambiental, em 

que pese possuir alta importância, não se apresenta como a mais destacável. 
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INTRODUÇÃO 

 

Vive-se um momento de importante transição do ambiente econômico, em 

que se observa uma alteração no comportamento das empresas ao redor do mundo.  

E como motor dessa transformação, cresce a preocupação com as causas 

socioambientais. Este cenário leva à prática de uma polícia ambiental mais responsável, 

onde as organizações passam a ser regidas por meio de uma pressão oriunda de sua 

cadeia de clientes, fornecedores e demais stakeholders. Entender os anseios dos 

consumidores e demais parceiros de negócios dá às organizações maior competitividade. 

Evidencia-se no mercado um momento de muita rivalidade e há maior rigor quando o 

assunto são os produtos ou serviços ambientalmente corretos.  

Um fator que retrata a dificuldade de adequação às causas 

socioambientais, por parte das empresas, é o conflito resultante da falta de informação do 

consumidor, a contrariedade da legislação ambiental e a carência de regras mais básicas 

para determinar a qualidade mínima dos produtos, assim como as práticas intensas de 

agressão ao meio ambiente e à sociedade, que fazem desse fator apenas uma ação de 

marketing, visando causar impacto emocional na sociedade, buscam meramente aumento 

nos lucros.   

O marketing socioambiental não trata apenas as questões ecológicas, no 

entanto compreende aspectos comunitários, políticos, religiosos, culturais, entre outros. 

Do ponto de vista do marketing socioambiental, cabe às organizações atender às 

necessidades dos consumidores dentro de uma perspectiva de equilíbrio entre os lucros 

das organizações, os interesses dos consumidores e o bem-estar da sociedade 

(OLIVEIRA, 2008). A responsabilidade social empresarial é o compromisso da empresa 

com a sociedade em que faz parte, que deve ser expresso por meio de atos e atitudes 

que possam afetar de forma positiva a comunidade e estar coerente com a missão e os 

valores organizacionais. 

Trabalhar a sustentabilidade no mercado atual é importante, pois fortalece 

a marca, enriquece a imagem da empresa e auxilia o desenvolvimento da promoção dos 

produtos/serviços. A imagem da marca e a reputação estão entre os ativos mais valiosos 

de uma empresa. Práticas de marketing, por sua natureza, são altamente visíveis para os 

consumidores e têm o potencial de fortalecer ou enfraquecer a identidade pública de uma 

empresa ou marca. A questão socioambiental está relacionada à marca e ao marketing 

das empresas, uma vez que cria vantagem competitiva, diferencia-as dos concorrentes e 

ainda pode servir de indicador de procedência e garantia do que pode ser esperado do 

produto ou serviço em questão. 
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Este se justifica a partir do momento em que as práticas de 

sustentabilidade desenvolvidas pelas empresas tornam-se cada vez mais presentes no 

mercado e são fatores decisivos na hora da escolha de consumo. As empresas no mundo 

globalizado são agentes de mudança, detentoras do capital e da capacidade de 

influenciar os diversos recursos. Suas práticas, além da perspectiva de retorno financeiro, 

devem reproduzir um impacto positivo na sociedade, meio ambiente e gerar satisfação a 

seus clientes. Nesse sentido, a presente pesquisa traz à tona a necessidade emergente 

de economizar e reaproveitar os recursos naturais escassos, assim como a capacidade 

das organizações em desenvolver políticas que beneficiem a sociedade atual e futura. 

Executar políticas ecológicas e socialmente responsáveis torna os estabelecimentos 

competitivos, valoriza a marca, gera alto valor de mercado e auxilia os processos de 

trabalho, além de minimizar desperdícios, aumentando significativamente seus lucros.   

Nesse sentido, busca-se responder à pergunta: qual a influência das 

práticas socioambientais das empresas de restaurantes na decisão de consumo de 

serviços alimentícios? Para auxiliar no processo de investigação, foram constituídas as 

seguintes questões de pesquisa: a) quais tipos de ações socioambientais são sugeridos 

como prática pelos clientes aos restaurantes, segundo a renda? b) em que medida o grau 

de instrução dos clientes está relacionado à propensão socioambiental? c) qual a 

percepção dos clientes quanto à motivação para a prática socioambiental dos 

restaurantes de acordo com a frequência com que comem em restaurantes? d) quais os 

atributos levados em consideração na escolha de um restaurante segundo a faixa etária 

dos clientes? Alinhado a tais questões de pesquisa, e considerando a revisão da literatura 

e a observação dos pesquisadores, adotaram-se as seguintes hipóteses: 1) as práticas 

socioambientais voltadas para os processos internos são as mais sugeridas pelos clientes 

de renda elevada; 2) clientes com nível de propensão socioambiental elevada são os que 

possuem maior grau de instrução; 3) clientes com elevada frequência de ida a 

restaurantes percebem que as práticas socioambientais são motivadas mais por interesse 

de marketing e 4) clientes de faixa etária elevada privilegiam restaurantes que tenham 

práticas socioambientais.  

O objetivo geral deste artigo é, portanto, avaliar em que medida as 

práticas socioambientais das empresas de restaurantes exercem influência na decisão de 

consumo pelos clientes. Como objetivos específicos, considerando as questões de 

pesquisa e hipóteses, para auxiliar no alcance do objetivo geral, têm-se: a) identificar as 

ações socioambientais sugeridas pelos clientes como práticas para os restaurantes, 

segundo a renda; b) verificar em que medida o grau de instrução dos clientes está 

relacionado ao seu nível de consciência socioambiental; c) avaliar a percepção que os 

clientes têm quanto à motivação para a prática socioambiental dos restaurantes de acordo 

com a frequência com que comem em restaurantes; d) identificar os atributos preferidos 

pelos clientes na escolha de um restaurante, segundo sua faixa etária. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
2.1 Marketing  como atividade 
 

Conforme expõem Kotler e Armstrong (2004, p.3), o “marketing é um 

processo administrativo e social pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e 

desejam, por meio da criação, oferta e troca de produtos e valor com outros”. 

Pride e Ferrell, (2001, p.3) entendem o marketing como “o processo de criar, 

distribuir, promover e apreçar bens, serviços e ideias para facilitar relações de troca 

satisfatórias com clientes em um ambiente dinâmico”. 

Las Casas (2004, p.26) elucida o marketing como a área de conhecimento 

que engloba todas as atividades concernentes às relações de troca orientadas para a 

satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores, visando alcançar determinados 

objetivos de empresas ou indivíduos e considerando sempre o meio ambiente de atuação 

e o impacto que essas relações causam no bem-estar da sociedade. 

Para melhor compreensão de como ocorre o processo de marketing nas 

organizações, na Figura 1 estão descritos os diversos aspectos que compõem a prática 

de marketing. 

 
 

Figura 1 – Fatores que influenciam a estratégia de marketing  da empresa 
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Fonte: Kotler e Armstrong, (2004. p. 45). 
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Uma maneira de entender em amplitude a Figura 1 é esmiuçá-la a partir do 

centro, onde está localizado o foco de toda e qualquer organização: os clientes-alvo, que 
se encontram nesta posição por ser fator gerador de lucratividade, buscando construir 

metas e estratégias que visem construir conexões fortes e lucrativas com esses clientes 
que se utiliza o composto de marketing (4P’s). Logo após, têm-se os parceiros de 

negócios que, por sua vez, devem estar de acordo com as práticas de governança 
corporativa executadas pela empresa. Empós, chega-se às práticas do mix de marketing 

onde a empresa deve engajar-se na análise, planejamento, implementação e controle de 
marketing, de maneira eficaz, na busca por conveniência aos ambientes que influenciam 

e regulamentam as ações das empresas, para que ela se adapte às possíveis mudanças. 

(KOTLER ARMSTRONG, 2004). 
 

2.2 Marketing  holístico e social 
 

Conforme afirmam Kotler e Keller (2006, p.15), o marketing holístico pode 

ser visto como o desenvolvimento, o projeto e a implementação de programas, processos 
e atividades de marketing, com o reconhecimento da amplitude e das interdependências 

de seus efeitos. 
Para exemplificar melhor essa tática, observe a Figura 2, onde estão 

discriminadas as dimensões do marketing holístico. 

 

Figura 2 – Dimensões do marketing  holístico 

 

Fonte: Kotler e Keller (2006, p.16). 
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Kotler e Keller (2006) explicam que o marketing holístico é, portanto, uma 

abordagem do marketing que tenciona reconhecer e harmonizar o escopo e as 

complexidades do marketing.  

O marketing holístico busca unir todos os demais processos da organização 

em prol de uma causa única, com o intuito de aprimorar seus métodos e estabelecer 

vantagem competitiva para a empresa, isto posto, as empresas desenvolvem a habilidade 

desejada pelo consumidor e idealizada pelo fornecedor.   

Percebe-se que essa abordagem é uma nova maneira de se desenvolverem 

as ações de mercadologia dentro da organização, que é o que se observa acerca das 

competências a respeito do exercício do marketing, outrora delegadas ao setor de 

marketing, que visavam apenas à prática de atividades isoladas, centralizadas na 

promoção dos produtos e/ou serviços ofertados pela organização.  

Após o surgimento dessa nova perspectiva do marketing, tornou-se possível 

aproximar os demais compostos da mercadologia, fazendo com que o desempenho das 

ações estabelecidas para o produto, preço, praça e promoção atuem em sinergia, desta 

feita, direcionadas às necessidades dos clientes, que puderam ser satisfatoriamente 

percebidas, e ainda gerar vantagem competitiva à empresa. 

Na perspectiva de Lakatos (2006, p. 73), marketing social é  

 

“... uma estratégia de negócios que tem o objetivo de criar uma imagem positiva 

da empresa para seus clientes internos e externos, acionistas, comunidade em 

que se encontra inserida e fornecedores através de ações sociais/ambientais que 

trazem benefício para a sociedade...”. 

 

De acordo com Cobra e Brezzo (2010, p.19), o conceito de marketing social 

sustenta que: 

 

[...] a tarefa da organização é determinar as necessidades, desejos e interesses 

dos mercados-alvo e entregar as satisfações desejadas mais efetivamente e 

eficientemente do que os concorrentes, de forma a preservar e aumentar o bem 

do consumidor e da sociedade.  
 

Cabe ressaltar que o marketing social vai além da criação de uma imagem 

positiva para a organização. Ele passa a ser fator ímpar de conscientização para a 

sociedade com um todo, levando à ela os esclarecimentos devidos acerca da constante 

escassez dos recursos naturais, assim como visa equilibrar a alarmante necessidade da 

população em consumir produtos/serviços, demonstrando como essa demanda 

desenfreada por produtos/serviços poderá afetar a sociedade e o meio ambiente. 
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Diante de um cenário de deterioração do meio ambiente, escassez de 

recursos naturais, excessivo crescimento populacional, serviços sociais deficientes, 

aumento da violência e da miséria, elencados por ZENONE (2006, p. 68), é importante 

destacar que é grande o impacto que as ações socioambientais podem causar na 

sociedade. Nesse sentido, ressalta-se o foco das empresas, que devem basear-se no 

empenho diligente em mudança de comportamentos.  

 Kotler, Hessekiel e Lee (2012, p. 97) mostram alguns dos fatores 

passíveis de mudança do marketing social da empresa, utilizados para desenvolver e/ou 

implementar campanhas de mudança de comportamento, como sendo  “melhorar a saúde 

pública, a segurança, o meio ambiente e/ou o bem-estar da sociedade”. 

Em função das estratégias do marketing social, Oliveira (2008) reforça 

que a responsabilidade sobre essas ações socioambientais é das organizações, que 

devem buscar constantemente por atenderem às necessidades/desejos dos 

consumidores dentro de uma perspectiva de equilíbrio permeada por  três fatores base 

para o alcance do sucesso desejado, são eles: os lucros da organização, os interesses 

dos consumidores e o bem-estar da sociedade. 

No marketing, a responsabilidade social refere-se às obrigações de uma 

organização de maximizar seu impacto positivo e de minimizar seu impacto negativo na 

sociedade. (PRIDE; FERREL, 2001). 

Churchill e Peter (2000) descrevem a responsabilidade social como sendo 

as obrigações de uma empresa para com a sociedade. Desse ponto de vista, Kotler e 

Keller (2006) concordam e vão além quando afirmam que as empresas precisam avaliar 

continuamente se estão realmente praticando o marketing de maneira ética e socialmente 

responsável. 

Além de fazer marketing, a responsabilidade social é bastante útil para 

incentivar e multiplicar novas ações. A empresa deve analisar e considerar com 

regularidade inovações ou mudanças nas práticas de negócios para melhorar a qualidade 

de vida e, ao mesmo tempo, proporcionar alguns benefícios para os negócios, tanto 

quanto possível financeiro, operacional, de relações públicas ou de marketing. (KOTLER, 

HESSEKIEL; LEE, 2012). 

Zenone (2006) faz menção ao comprometimento da organização com a 

responsabilidade social e reforça que ela deve ser adotada como cultura de gestão, 

abordando igualmente todas as atividades da empresa e todas as suas relações 

(empregados, consumidores, comunidade, fornecedores, investidores, acionistas, 

concorrentes e governo). 
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Dentro desse contexto, Pride e Ferrell (2001) estabelecem as dimensões 

da incorporação das responsabilidades sociais corporativas, em quatro níveis distintos e 

interligados, econômico, legal, ético e filantrópico, como demonstrado na Figura 3.  

Conforme se observa, inicialmente, toda empresa está baseada na busca 

por lucratividade, no objetivo de alcançar altos rendimentos, longevidade e perpetuar seus 

negócios, por conseguinte, ela deve se pautar na observância das leis específicas 

existentes, na necessidade de se apresentar de maneira ética e ainda buscar 

comportamento de natureza socioambiental responsável. 

No nível mais básico, todas as empresas têm responsabilidade 

econômica de ser lucrativas para que possam dar retorno ao investimento de seus 

acionistas, criar empregos para a comunidade e contribuir com bens e serviços para a 

economia. (PRIDE; FERRELL, 2001). 

 

Figura 3 –  A pirâmide da responsabilidade social coorporativa  
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Fonte: Adaptado de Pride e Ferrel (2001, p.63). 

 

2.3 Comportamento do consumidor 
 

O comportamento do consumidor é um processo contínuo e não só o que 

acontece no instante em que entrega o dinheiro ou apresenta seu cartão de crédito e, em 

troca, recebe uma mercadoria ou serviço (SOLOMON, 2002). Kotler e Armstrong (2004) 

pontuam que descobrir os motivos por trás do comportamento de compra não é uma tarefa 

fácil. Pois, “o comportamento de compra do consumidor é influenciado por fatores culturais, 

sociais, pessoais e psicológicos” (KOTLER; KELLER, 2006), conforme mostrado na Figura 4. 
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Pride e Ferrel (2001) discordam, em parte, com o que dizem Kotler e Keller (2006), 

pois entendem que os fatores culturais e sociais fazem parte de um mesmo conjunto de 

influências, descrevem as áreas principais dos fatores sociais como sendo: papéis, 

família, grupos de referência, líderes de opinião, classes sociais, culturas e subculturas.  
 

Figura 4 – Fatores que influenciam o comportamento de compra 

  

Fatores culturais

Fatores sociais

Fatores pessoais

Fatores psicológicos

Comprador

Cultura

Grupos de referência

Familia

Idade e estágio de ciclo de

vida

Ocupação

Percepção

Aprendizagem

Crenças e atitudes

Motivação

Condições econômicas

Estilo de Vida

Personalidade e

autoconceito

Papeis e posições sociais

SubCultura

Classe social  
Fonte: Elaborado a partir de Kotler e Keller (2006). 

 

Ainda segundo a perspectiva dos autores, a cultura é a acumulação de 

valores, conhecimento, crenças, costumes, objetos e conceitos que uma sociedade usa 

para lidar com seu ambiente, e que são passados para as gerações futuras.  O ambiente 

sócio e físico do consumidor afeta seus motivos para o uso do produto e o modo como o 

avalia (SOLOMON, 2002). 

Dentro desse contexto, Zenone (2006) explica que todos os 

clientes/consumidores são dependentes das influências sociais, dessa forma, a cultura 

passa a ser a expressão da sociedade, por meio de uma aproximação com as atividades 

culturais, a organização alinha seus valores aos da sociedade em que se insere, isto 

significa dizer que as aproximações das empresas das atividades culturais devem ter 

como objetivo principal trazer um valor efetivo para a sociedade.  

Em suma, toda empresa deve identificar os fatores que mais se destacam e 

o nível de influência destes aos clientes/consumidores, e posterior a isso, deve examinar 

o modo como seus consumidores tomam suas decisões de compra, no intuito de planejar 

suas ações de maneira estratégica, na busca por mudanças de comportamento dos 

clientes, para que, dessa forma, haja transmissão de valor superior e ainda sejam 

tomadas ações de natureza socioambientais. 
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Para tanto, Pride e Ferrell (2001, p.151) estabelecem três diretrizes que 

devem ser levadas em consideração, quando observado o processo de decisão de 

compra dos clientes/consumidores: 1 – O ato real da compra é apenas um estágio de um 

processo, e normalmente não é o primeiro estágio; 2 – Mesmo que tudo indique que a 

compra irá ocorrer, nem todos os processos de decisão levam a uma compra; os 

indivíduos podem encerrar o processo em qualquer estágio; e 3 – As decisões dos 

consumidores não incluem sempre, necessariamente, todos os cinco estágios. 

Esse processo inicialmente passa por uma sequência de acontecimentos, 

onde o cliente reconhece o problema e/ou necessidade de um bem/serviço, sai à procura 

das informações necessárias para a compra, avalia as diversas ofertas, escolhe e realiza 

a compra, e por último, tem-se a avaliação pós-compra (Figura 5).  

 

Figura 5 – As cinco etapas do processo de decisão d e compra do consumidor 

 
Fonte: adaptado de Pride e Ferrel (2001, p.152). 

 

O processo de compra começa quando o comprador reconhece um 

problema ou uma necessidade (KOTLER; KELER, 2006). Samara e Morsch (2005) 

acrescentam que a detecção dessa necessidade ou desejo a ser satisfeito desencadeia o 

processo em busca de sua satisfação – a compra ou uso de um bem ou serviço para 

atingir o estado de equilíbrio desejado. Esse primeiro estágio é de suma importância, pois 

nele sobrevirão oportunidades potenciais de negócio para as empresas em geral, dando a 

estas a oportunidade de se posicionarem no mercado, para que, no segundo estágio do 

processo, suas propostas sejam analisadas e compradas pelos consumidores. 

De acordo com Kotler e Keller (2006), as principais fontes de informação a que 

o consumidor recorre e a relativa influência que cada uma exerce na decisão de compra 

subsequente se dividem em quatro grupos: 1) fontes pessoais: família, amigos, vizinhos e 

conhecidos; 2) fontes comerciais: propaganda, vendedores, representantes, embalagens, 

mostruários; 3) fontes públicas: meios de comunicação de massa, organizações de 

classificação de consumo; e 4) fontes experimentais: manuseio, exame e uso do produto. 
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Diante do exposto percebe-se que, das fontes citadas, aquela que exerce 

maior poder de influência sobre o consumidor são as fontes comerciais, no entanto elas 

não vêm a ser as mais demandadas por eles, uma vez que os consumidores tendem a 

buscar informações com seus familiares, amigos, vendedores e, de maneira geral, 

àqueles que estão mais próximos, quando estes, em algum momento, tiveram experiência 

com determinado produto ou serviço. Às vezes, a busca de informação sugere para o 

consumidor a escolha de um produto nitidamente superior. Em muitos casos, contudo, 

vários produtos poderão parecer adequados e é nesse momento que ocorre a avaliação 

das alternativas disponíveis. (SAMARA; MARSCH, 2005). Nesse estágio do processo de 

decisão dos consumidores, ocorre a avaliação das alternativas, que está intrinsecamente 

ligada ao estágio de busca de informação, pois a partir do momento no qual o consumidor 

é apresentado às informações, de maneira automática, ele passa a filtrar aquele 

produto/serviço que se adéqua à sua necessidade ou possibilidade de compra, 

observados ainda os atributos, os benefícios advindos dessa aquisição. Para Samara e 

Marsch (2005), uma decisão final é tomada para satisfazer uma necessidade e essa 

seleção inclui o tipo do produto, a marca, a loja (ou outra fonte) e a forma de pagamento. 

Finalmente, efetiva-se o ato de compra. 

 

2.4 Práticas socioambientais versus  comportamento de consumo 

 

Machado (2012) expõe que a Fundação Nacional de Qualidade (FNQ) 

realizou uma pesquisa sobre o quanto as empresas estão investindo em inovação para a 

sustentabilidade. O estudo mostrou que 97% dos entrevistados consideram fundamental 

que as organizações inovem para buscar a sustentabilidade tanto do negócio quanto da 

economia e do Planeta. Apesar dessa consciência, 70% dos participantes do estudo 

acreditam que as empresas, de maneira geral, estão preocupadas, mas não direcionam 

seus investimentos em inovações com foco no crescimento sustentável. Práticas de 

negócios socialmente responsáveis são práticas de negócios discricionárias que a 

empresa adapta e conduz para apoiar causas sociais, melhorar o bem-estar da 

comunidade e proteger o meio ambiente (KOTLER; HESSEKIEL; LEE, 2012). 

Para Oliveira (2008), o marketing social e ambiental tem dois  

objetivos-chave: 1 – Desenvolver produtos que equilibrem a necessidade dos 

consumidores e, tenham um preço viável e conveniência com compatibilidade 

socioambiental; e 2 – Projetar uma imagem de alta qualidade, incluindo sensibilidade 

socioambiental, quanto aos atributos de um produto e quanto ao registro de trajetória de 

seu fabricante, no que se refere à responsabilidade social. 

Kotler, Hessekiel e Lee (2012, p158 e 159) destacam uma relação de 

práticas de negócios socialmente responsáveis mais comuns às organizações, conforme 

se evidenciam no Quadro 01. 
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Quadro 01 -  Práticas de negócios socialmente respo nsáveis  

Fonte: Elaborado a partir de Kotler, Hessekiel e Lee (2012, p 158 e 159). 
 

 

Contribuir para a prática de responsabilidade social é, para as empresas, 

uma forma de ampliar seu marketing positivo, assim como pode determinar a compra dos 

consumidores/clientes, garantindo espaço de destaque no mercado, gerando inovação e 

sendo referência de uma empresa sustentável. Existem várias maneiras e possibilidade 

de uma empresa, mesmo sendo de pequenas proporções, praticar tais ações, no setor de 

restaurantes, por exemplo, podem-se incluir ações desde o momento inicial, que se dá 

por meio da aquisição de produtos de origem orgânica, natural e sem agrotóxicos, a 

compra de produtos regionais, a utilização das partes não convencionais de ingredientes, 

como cascas, talos, folhas, sementes, incrementando as refeições, até mesmo a 

construção de ambientes que não necessitem de condicionadores de ar ou ainda a 

adoção do uso de água da chuva nos processos de limpeza do ambiente. 

Projetar as instalações 
Para cumprir ou superar as recomendações e diretrizes ambientais e 
de segurança. 

Desenvolver melhorias no 
processo 

Eliminação de resíduos perigosos, redução da quantidade de produtos 
químicos ou exclusão de certos tipos de óleos em frituras. 

Selecionar fornecedores 
Com base na disposição de adotar ou manter práticas ambientais 
sustentáveis e de apoiar e recompensar seus esforços. 

Escolher matérias-primas, 
suprimentos e embalagens 

Levando em consideração os objetivos de redução de resíduos, de uso 
de recursos renováveis e de eliminação de emissões tóxicas. 

Desenvolver programas para 
apoiar o bem-estar dos 

empregados 

Como instalações para ginástica e creches no local de trabalho ou 
programa de ajuda aos empregados dependentes de drogas. 

Facilitar o acesso a pessoas com 
deficiência 

Por meio de tecnologias como dispositivos especiais de escuta e 
mecanismos de reconhecimento de voz. 

Considerar o impacto econômico 
sobre as comunidades 

De decisões referentes à localização de fábricas e lojas, bem como de 
terceirização de atividades. 
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Há três palavras bem presentes quando o assunto é responsabilidade 

socioambiental: reduzir, reutilizar e reciclar. Estas ações fazem toda a diferença no 

processo de adaptação das empresas e segui-las como referencial faz com que as 

empresas permaneçam focadas, controlem seus indicadores, de forma que analisem 

constantemente seus resultados. Desenvolver métodos de atuação que reduzam o 

consumo exagerado de energia, água e demais produtos de características não 

renováveis é um desafio para as organizações e não custa caro.  Outra maneira é a 

reutilização de produtos e alimentos que são facilmente descartados no processo de 

produção e uso de bens/produtos. Em sequência, tem-se a reciclagem, que está ligada ao 

reprocessamento dos produtos/resíduos, que foram usados e posteriormente seriam 

descartados, para serem novamente aproveitados na fabricação do mesmo bem e seus 

semelhantes. Reciclar é uma medida que gera bons resultados. Este método usado de 

maneira estratégica aproxima os clientes da organização, quando dentro de um plano de 

ação que intensifique o sistema de logística reversa. Ele possibilita a criação de 

programas de devolução, o que pode gerar maior proximidade com os 

clientes/consumidores, envolvendo-os no enredo de responsabilidade socioambiental. 

Segundo Loureiro (2012, p.14) “com o aumento da concorrência, abordar 

diferenciais no produto já não é fator de decisão para o consumidor, cada vez mais ele 

busca uma empresa com a qual ele se identifique por meio de valores, para depois decidir 

o produto que lhe convém”. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

O percurso metodológico adotado se encontra sintetizado no Quadro 02. 

Verifica-se, pois, tratar-se de pesquisa quantitativa, de caráter aplicada, transversal, 

conclusiva e de levantamento (APPOLINÁRIO, 2006; MATTAR, 2008). 

No que toca à coleta de dados, adotou-se a abordagem da comunicação por 

meio de entrevista indireta, utilizando-se da aplicação do questionário via 

autopreenchimento e da coleta por link na Internet (respondentes receberam e-mail com 

convite à pesquisa). O período de coleta dos dados se deu entre setembro e outubro de 

2013, na cidade de Fortaleza. 
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Quadro 02 – Percurso metodológico adotado 
 

Dimensão  Classificação do estudo  

Natureza Quantitativa 

Finalidade Aplicada 

Tipo/profundidade •  Conclusiva, de caráter descritivo. 

Temporalidade Transversal. 

População  e plano 
amostral 

•  População: pessoas usuários de restaurante, considerada infinita. 
•  Plano amostral: amostra de 188 respondentes (erro de 10%, nível de confiança de 
95%, p = 0,85 q = 0,15 – oriundos de teste-piloto), amostra probabilística, forma de 
obtenção dos elementos amostrais aleatória simples.  
• Teste-piloto: trinta respondentes. 

Coleta de dados  

• Estratégia quanto 
à origem dos 

dados: sujeito e 
unidade 

observacional,  
forma de coleta, 

tipos de variáveis.  

•  Campo, pelos dados serem provenientes de sujeitos humanos. 
•  Sujeito: usuários de restaurantes. 
•  Unidade observacional: restaurantes. 
•  Instrumento de pesquisa: questionário, não disfarçado, estruturado. 
•  Forma de abordagem aos sujeitos: comunicação, autopreenchimento (recebem link 
para acesso ao endereço do questionário de pesquisa) e pesquisa face a face). 
•  Variáveis utilizadas: nominais, ordinais (Escala de Likert de 7 postos). 

• Estratégia quanto 
ao local de 
realização  

Campo (consumidores de restaurantes que tenham redes sociais e locais com 
concentração de pessoas). 

Delineamento Levantamento correlacional 

Tabulação e análise 

•  Formas de digitação: automático, pelo respondente, acessando o link para respostas 
e digitação dos dados em planilha Excel (aplicação face a face). Dados exportados 
para planilha em Excel cuja estrutura segue imagem do SPSS. 
•  Plano tabular: ver Quadro... 
• Técnicas de análise: uso de ferramentas estatísticas básicas (média desvio padrão e 
proporções) e cross tabs (tabelas cruzadas). 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, baseado em Pinho (2011). 
 

Para o cálculo da amostra, realizou-se teste-piloto com trinta respondentes, 
retirando-se as estatísticas para então definir-se a amostra final (TRIOLA, 2008).  

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
4.1 Caracterização da amostra 

 

O perfil dos respondentes apresenta as seguintes características: 

• 43,62% frequentam restaurantes tanto em dias de semana quanto em fins de 

semana; 

• 29,79% têm renda entre R$ 2.890 e R$ 5.789; 

• 45,21% têm ensino superior completo; 

• 32,98% possuem entre 26 e 35 anos; 
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• 67,56% apresentam propensão socioambiental (atitudes aderentes a práticas 

socioambientais) muito alta e alta; 

• 40,43% percebem que as empresas de restaurantes realizam práticas 

socioambientais por obrigação e 30,85% não visualizam a existência de 

práticas socioambientais por essas empresas; 

• 41,11% entendem que as práticas socioambientais a serem praticadas pelos 

restaurantes deveriam ser focalizadas em seus processos internos e/ou 

produtos, pelo impacto que provocam. 

 

4.2 Discussão dos resultados 

 

Analisando a Tabela 01, e considerando o perfil dos respondentes quanto 

à renda, percebe-se que 39,44% dos clientes que possuem renda entre R$ 2.890,01 a 

R$ 5.780,00 sugerem ações voluntárias por parte dos restaurantes para o desenvolvimento 

sustentável. Por sua vez, na faixa de renda entre R$ 5.780,01 a R$ 8.670,00 destacam-se 

sugestões de ações afetas aos impactos dos processos /produtos do restaurante. 
 

Tabela 01 –  Ações socioambientais sugeridas x Rend a familiar 
 

Natureza sugestão 

Renda Familiar 

Até 
R$ 1.734,01 

De 
R$ 1.734,01 a 
R$ 2.890,00 

De 
R$ 2.890,01 a 
R$ 8.670,00 

De 
R$ 5.780,01 a 
R$ 11.560,00 

De 
R$ 5.780,01 a 
R$ 11.560,00 

Acima de 
R$ 11.560,01 

Ações voluntárias p/ 
desenv. sustentável 

5405 35,42 39,44 36,00 33,33 22,86 

Impactos dos 
processos/produtos 

37,84 39,58 32,39 38,00 50,00 65,71 

Outro 2,70 2,08 4,23 6,00 0,00 2,86 
Projetos 
socioambientais 

5,41 22,92 23,94 20,00 16,67 8,57 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

Fonte: Dados tabulados pelo SPSS, a partir da pesquisa de campo. 

 

Observando a propensão socioambiental por meio do nível de 

escolaridade dos respondentes, percebe-se alto nível de propensão por aqueles que têm 

como nível de escolaridade o Ensino Superior completo, com média 5,31, estes apontam 

baixo nível de dispersão, com desvio padrão de 0,845 conforme mostra a Tabela 02. 
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Tabela 02 – Propensão socioambiental x Escolaridade  

Escolaridade 
Grau propensão socioambiental  

Média Desvio padrão 

Sem educação formal 1,00 . 

Ensino Fundamental incompleto 2,50 2,121 

Ensino Fundamental completo 3,00 2,828 

Ensino Médio incompleto 3,00 1,732 

Ensino Médio completo 3,59 1,469 

Ensino Superior incompleto 4,68 1,129 

Ensino Superior completo 5,31 ,845 

Total 4,75 1,290 

Fonte: Dados tabulados pelo SPSS, a partir da pesquisa de campo. 
 

Conforme Tabela 03, ao relacionar a motivação para práticas 

socioambientais pelos restaurantes, segundo a frequência de ida dos respondentes, 

verifica-se que 46,34% dos que frequentam os restaurantes nos dias da semana e finais 

de semana acreditam que os estabelecimentos praticam ações de natureza 

socioambiental por mera obrigação. Constatou-se que 25,00% dos que comparecem aos 

restaurantes somente fins de semana ou feriado veem as ações socioambientais 

realizadas pelos restaurantes apenas como atividade de natureza meramente comercial. 

 

Tabela 03 – Motivação para prática socioambiental x  Frequência de ida a restaurantes 
 

Motivação restaurantes 

Ida ao restaurante 

Somente fins de 

semana ou 

feriado 

Somente em 

dias da semana 
Ambos Total 

Não há práticas socioambientais 32,89% 33,33% 28,05% 30,85% 

Natureza meramente comercial 25,00% 20,00% 18,29% 21,28% 

Prática por obrigação 35,53% 36,67% 46,34% 40,43% 

Existe consciência dos restaurantes 6,58% 10,00% 7,32% 7,45% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Fonte: Dados tabulados pelo SPSS, a partir da pesquisa de campo. 
 

Considerando os atributos de escolha em relação à faixa etária dos 

frequentadores de restaurantes, identifica-se que aqueles que estão na faixa etária de 36 

a 45 anos são os que valorizam como atributo de escolha a comida de gosto excelente e 

ainda apreciam aqueles estabelecimentos que servem comida fresca, com médias de 

6,73  e 6,63 e desvio padrão, respectivamente, 0,50 e 1,07, demonstrando baixo nível de 

dispersão no primeiro atributo e no segundo heterogeneidade nas respostas (Tabela 04). 
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Tabela 04 – Atributos de escolha x Faixa etária 
 

Média
Desvio 
padrão

Média
Desvio 
padrão

Média
Desvio 
padrão

Média
Desvio 
padrão

Tenha funcionários simpáticos 6,21 1,1609 6,24 1,0509 5,95 1,4667 6,17 1,0713
Seja um lugar divertido para se
comer 5,79 1,4109 5,55 1,5647 5,30 1,9768 5,72 1,7504
Tenha porções grandes 5,40 1,6675 5,56 1,5953 5,85 1,6259 4,66 2,1758
Tenha comida fresca 6,42 0,9810 6,61 0,7095 6,63 1,0786 6,21 1,2923
Tenha preços razoáveis 6,25 1,0570 6,44 0,9342 6,43 0,9578 6,24 1,1543
Possua um cardápio variado de
pratos e acompanhamentos 6,19 1,1250 6,06 1,2787 6,45 1,0365 6,41 0,9826
Tenha comida de gosto excelente 6,53 0,7584 6,71 0,5836 6,73 0,5057 6,62 0,7752
Tenha funcionários com bom nível
de conhecimento 5,60 1,6460 5,52 1,4903 6,00 1,4500 5,52 1,5497
Sirva comida à temperatura
adequada 6,35 1,0263 6,60 0,7120 6,55 1,0115 6,45 0,8275
Tenha serviço rápido 6,44 1,0003 6,53 0,8630 6,45 1,0849 6,34 1,2034
Tenha práticas socioambientais 5,54 1,6910 5,10 1,6861 5,58 1,5172 4,83 1,8721
Esteja em locais
atrativos/agradáveis 6,37 0,9568 6,34 1,0856 6,20 1,1810 6,41 0,8667

16 a 25 anos 26 a 35 anos 36 a 45 anos Acima de 45 ano s
Prefiro restaurantes que....

 
Fonte: Dados tabulados pelo SPSS, a partir da pesquisa de campo. 

 

Ainda sobre a Tabela 04, dos que consideram como atributo de escolha 

as práticas de ações socioambientais, verifica-se que este grupo encontra-se na faixa 

etária de 35 a 45 anos, média de 5,58 e dispersão (desvio 1,51), logo em seguida temos 

os que estão na faixa entre 26 a 35 anos, com média 5,10 e maior desvio padrão 1,68, 

demonstrando maior heterogeneidade nas respostas desse grupo. 

 

CONCLUSÕES 

 

O presente estudo teve por objetivo geral avaliar em que medida as práticas 

socioambientais das empresas de restaurantes exercem influência na decisão de consumo 

pelos clientes. O primeiro objetivo estabelecido foi identificar as ações socioambientais 

sugeridas pelos clientes como práticas para os restaurantes; o segundo, a renda. 

A hipótese correspondente levantada foi que as práticas socioambientais voltadas para os 

processos internos são as mais sugeridas pelos clientes de renda elevada. 

Constatou-se que quanto maior o nível de renda dos respondentes, mais relevância é 

dada às ações que causem impactos nos processos/produtos dos restaurantes. Portanto, 

a hipótese levantada fica corroborada. Ademais, tal comportamento se verifica seja para a 

renda, seja para a escolaridade ou faixa etária. O segundo objetivo definido foi verificar 

em que medida o grau de instrução dos clientes está relacionado ao seu nível de 

propensão socioambiental. A hipótese correspondente estabelecida foi que clientes com 

nível de propensão socioambiental elevada são os que possuem maior grau de instrução. 
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Verificou-se que aqueles que têm nível de escolaridade alto são mais propensos 

socioambientalmente. A hipótese está, dessa forma, corroborada. Constatou-se que 

referido nível de propensão se mostra alto na medida em que cresce a frequência a 

restaurantes, a renda e a faixa etária são elevadas. O terceiro objetivo estabelecido foi 

avaliar a percepção que os clientes têm quanto à motivação para a prática socioambiental 

dos restaurantes de acordo com a frequência de ida a restaurantes. A hipótese 

correspondente definida foi que os clientes com elevada frequência de ida a restaurantes 

percebem que as práticas socioambientais são motivadas mais por interesse de 

marketing. Notou-se que os clientes com maior nível de frequência a restaurantes 

acreditam que os estabelecimentos praticam ações de natureza socioambiental por mera 

obrigação. Assim, a hipótese levantada fica refutada. Tal constatação se soma à 

percepção de inexistência de práticas socioambientais pelos restaurantes, algo invariável 

quando visto sob o prisma da renda, escolaridade e faixa etária. E por último, o quarto 

objetivo estabelecido foi identificar quais os atributos preferidos pelos clientes na escolha 

de um restaurante, segundo sua faixa etária. A hipótese associada ao objetivo foi que os 

clientes de faixa etária elevada privilegiam restaurantes que tenham práticas 

socioambientais. Constatou-se que, para que os que estão na faixa etária mais elevada, a 

decisão por escolher restaurantes não apresenta a prática de natureza socioambiental 

desenvolvida pelos restaurantes como a mais decisiva. Em verdade, nessa faixa, frente 

às demais, notou-se a menor média. Assim a hipótese fica refutada. 

De uma maneira geral, os frequentadores de restaurantes possuem a 

percepção de que os processos/produtos oriundos dos negócios de restaurantes devam 

ser o foco das ações socioambientais dessas empresas, notadamente quando se verifica 

o perfil da renda, escolaridade e faixa etária.  Por outro lado, percebem que as práticas 

dos restaurantes ou não existem ou são por obrigação. Coerente a essa constatação, 

observou-se que quanto mais o cliente frequenta restaurantes, maior a propensão 

socioambiental dele, a qual cresce com a renda, escolaridde e se apresenta em níveis 

maiores com faixas etárias maiores. Aparentemente paradoxal, tais evidências não estão 

associadas a decisões de escolha de restaurantes em que a bandeira socioambiental 

esteja presente, embora sua importância seja alta (foi a menor média entre os atributos). 

Percebe-se que os frequentadores de restaurantes estão cada vez mais 

atentos e exigentes quanto às ações de natureza socioambiental desenvolvidas pelos 

restaurantes. Para eles o maior problema se estabelece na prática dessas ações, que são 

entendidas apenas como mera obrigação, isso porque os estabelecimentos não estão 

acompanhando a evolução da sociedade de consumo, que a cada dia está mais 

fiscalizadora e inflexível, quando se trata de ações efetivas de natureza socioambiental. 
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Paradoxalmente, em tese, o atributo ter prática socioambiental não se apresentou 

relevante na decisão de escolha, merecendo maior investigação de suas razões. 

Como estudos futuros, sugere-se a realização de pesquisas acerca da 

propensão dos restaurantes às práticas socioambientais, quais os valores de seus 

gestores/proprietários quanto a essa questão e, para os que a praticam, como têm 

alinhado a sustentabilidade socioambiental ao sucesso de seus negócios. 
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