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Panorama do Consumo 

Consciente no Brasil: 

vamos conhecer essa 

realidade?

 

 
 

 

Para alcançar as metas deste ODS, precisamos 

de uma mudança coletiva nos padrões de 

consumo e produção, buscando a redução da 

pegada ecológica global sobre o meio 

ambiente. Isso significa que tanto empresas 

quanto governos precisam empregar esforços 

para um uso cada vez mais eficiente dos 

recursos naturais. O mesmo vale para os 

consumidores, que podem adotar estilos de 

vida que estejam em mais harmonia com o 

meio ambiente. Isso passa pela valorização de 

uma vida menos consumista e hábitos como 

reciclagem e reúso de materiais. 

 

consumo responsável
Assegurar padrões de produção e  

de consumo sustentáveis
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ATIVIDADE 

Realizada pelo Instituto Akatu, a pesquisa 

“Panorama do Consumo Consciente no Brasil” 

apresenta a evolução da consciência dos 

brasileiros sobre o comportamento de consumo, 

além de indicar os principais desafios, motivações 

e barreiras à prática do consumo consciente. A 

proposta é apresentar e debater os resultados, 

incentivando a reflexão sobre o tema. Ao final, 

pergunte: 

• Você já adota algum dos 13 comportamentos 
avaliados na pesquisa? 

• O que você poderia fazer para contribuir com 
a redução do impacto do seu consumo no 
planeta? 

• Que atitudes você pode tomar para mudar 
seus hábitos de consumo, economizando 
dinheiro e recursos naturais? 

Ao final, peça para cada um dos presentes 

estabeleça um desafio ou uma mudança 

importante em seus hábitos de consumo. 

Lembre-os de que o nosso comportamento pode 

influenciar outras pessoas e até mesmo as 

empresas a mudarem de atitude. 

Para apoiar essa reflexão você poderá indicar o 

teste do consumo consciente para os 

participantes. Esse é um meio para eles avaliarem 

o grau de evolução do seu comportamento de 

consumo. 

MONTE AQUI SEU 

CRONOGRAMA 

[                ] PASSO 1: Apresentação e 

planejamento da ação. 

[                ] PASSO 2: Organização da ação, 

incluindo a preparação do facilitador e 

dos recursos necessários. 

[                ] PASSO 3: Realização da ação. 

[                ] PASSO 4: Divulgação e registro da 

atividade no portal do PEB. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

• Computador e equipamento de 
projeção. 

• Apresentação da pesquisa, 
disponibilizada pelo Instituto Akatu. 

• Leia este artigo para entender melhor 
a pesquisa. 

 

PÚBLICO RECOMENDADO 

• Alunos do ensino médio, equipe escolar e 

familiares. 

 

http://tcc.akatu.org.br/
https://voluntariadostd.v2v.net/
https://www.akatu.org.br/arquivos/Pesquisa_akatu_apresentacao.pdf
https://www.akatu.org.br/noticia/pesquisa-akatu-2018-traca-panorama-do-consumo-consciente-no-brasil/
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