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RESUMO 

 

O objetivo geral desta pesquisa é estudar a propensão ao consumo de status e a 
orientação materialista relacionado à aquisição de produtos de marca por parte de 
indivíduos do sexo masculino na faixa etária 18-40 anos de classes C e D em Belo 
Horizonte. Foi identificado e caracterizado, em linhas gerais, o comportamento do 
consumidor segundo a Escala de Consumo de Eastman, Goldsmith e Flynn (1999), 
identificada e caracterizada a orientação ao Materialismo segundo Canniatti-Ponchio, 
Aranha e Todd (2007) e verificadas as relações entre o consumo e o materialismo 
manifestados por homens das Classes C e D entre 18 e 40 anos. Foi colocado um 
problema de pesquisa. A metodologia envolveu inicialmente revisão bibliográfica. 
Baseada nos objetivos a pesquisa é descritiva e quanto aos procedimentos ocorreu 
por meio de survey, que busca informações diretamente junto a um grupo de interesse 
a respeito dos dados desejados. A unidade de análise é o comportamento do 
consumidor das classes C e D com relação às marcas dos produtos que usam. As 
unidades de observação são homens na faixa etária 18-40 anos selecionados em 
quatro locais, restritos a dois municípios pertencentes à Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. A amostra da parte quantitativa é de 310 respondentes e dentre eles foram 
aplicados 98 questionários para a parte qualitativa. Foram obtidos dados 
sociodemográficos da amostra. No aspecto quantitativo da pesquisa, foram feitas a 
análise descritiva das Escalas, a correlação das questões dentro dos construtos, a 
análise fatorial para os construtos dos questionários, a correlação entre os índices da 
análise fatorial e a regressão com os índices dos construtos. Para a parte qualitativa 
foi elaborado um questionário aberto com sete perguntas para o livre posicionamento 
dos respondentes. Atendendo aos objetivos, concluiu-se que (1) o consumo foi 
efetivamente associado ao materialismo; (2) não foram verificadas relações entre o 
senso de comunidade, suas dimensões e a importância da comunidade com as 
variáveis idade, escolaridade e atividade profissional; (3) o consumo não está 
relacionado apenas ao ato de compra, ao usufruto e ao descarte de bens, pois tem 
significado simbólico para o indivíduo e está intimamente relacionado à formação, 
manutenção e/ou à reformulação de sua identidade enquanto ser social; (4) como 
indicou o alfa de Cronbach, houve consistência interna e os respondentes da parte 
quantitativa tenderam a se posicionar de maneira mais próxima da verdade. Na 
pesquisa qualitativa os respondentes foram bastante reticentes; (5) pelas análises e 
conforme corroborado pela literatura, do ponto de vista do indivíduo, o consumo por 
ostentação é tão válido como o consumo de qualquer outra maneira, porque qualquer 
que seja a finalidade que o indivíduo procura em fazer em suas escolhas a utilidade 
ocorre em virtude de sua preferência. Suas decisões de consumo geram satisfação 
apenas pelo fato de constituírem seu curso escolhido de ação, o que significa 
característica fundamental do individualismo. Enfim, o processo do consumo foi 
modificado, não sendo mais possível entendê-lo como no passado. 

Palavras-chave: Comportamento do consumidor masculino. Classes C e D. 
Consumo de status. Materialismo. Senso de comunidade. Individualismo. 
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ABSTRACT 

 

The overall objective of this research is to study the propensity of the status 
consumption and the materialistic orientation related to acquisition of branded products 
by classes C and D’s males aged 18-40 years in Belo Horizonte. It has been identified 
and characterized, in general terms, the consumer behavior according to the Scale of 
Consumption of Eastman, Goldsmith and Flynn (1999), identified and characterized 
the orientation to materialism according to Canniatti-Ponchio, Goldsmith and Todd 
(2007) and verified the relations between consumption and materialism expressed by 
men of the Classes C and D between 18 and 40 years old. It was placed one search 
problem. The methodology involved initially bibliographical review. Based on the 
objectives the research is descriptive and procedures occurred through a survey that 
seeks information directly close to a group of interest regarding the desired data. The 
analysis unit is the consumer behavior of classes C and D with respect to the products 
brands they use. The observation units are men aged 18-40 years selected in four 
locations, restricted to two municipalities belonging to the Região Metropolitana de 
Belo Horizonte. The quantitative part sample is of 310 respondents and among them 
were applied 98 questionnaires for the qualitative part. Socio-demographic data were 
obtained from the sample. In the quantitative aspect of the research, were made the 
descriptive analysis of scales, the correlation of issues within constructs, the factor 
analysis to the constructs of the questionnaires, the correlation between the indexes 
of factorial analysis and the regression with the constructs indexes. For the qualitative 
part was prepared a questionnaire with seven questions for free positioning of the 
respondents. In view of the objectives, one concluded that (1) consumption was 
effectively associated to materialism; (2) have not been observed relationships 
between the sense of community, its dimensions and the importance of the community 
with the variables age, schooling and professional activity; (3) consumption is not 
related only to the act of purchase, to the use and disposal of goods as it has a symbolic 
significance for the individual and is closely related to the formation, maintenance 
and/or the recasting of his identity while social human being; (4) as indicated the 
Cronbach's alpha, there was internal consistency and the respondents in quantitative 
part tended to be positioned in a closer manner to the truth. In qualitative research the 
respondents were quite reticent; (5) as per the analysis and as corroborated by 
literature, from the individual point of view, the ostentatious consumption is as valid as 
the consumption of any other way, because whatever the purpose the individual seeks 
to do in his choices the usefulness occurs by virtue of his preference. Their 
consumption decisions generate satisfaction just because they are their chosen course 
of action, which means the individualism’s fundamental characteristic. Anyway, the 
process of consumption has changed, no longer possible to understand it as in the 
past. 

Keywords: Male consumer behavior. Classes C and D. Status Consumption. 
Materialism. Sense of community. Individualism. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

O conceito de classe social ainda causa discussão nas diferentes áreas das ciências 

sociais. No Brasil, a definição dos grupos de baixa renda era feita a partir de suas 

relações de trabalho, em que havia a classe de trabalhadores, a classe operária ou 

proletariado. Esse grupo de brasileiros das camadas mais populares viveria com o 

principal objetivo de garantir sua sobrevivência material (SARTI, 1996).  

Essa visão foi modificada a partir da década de 1980, com o surgimento de estudos 

etnográficos que abordavam questões que não se limitavam à escassez material 

dessas famílias. Temas como cotidiano, consumo, lazer, e relações de família 

passaram a serem vistos como fatores importantes (ARAÚJO et al., 2011). A partir 

desse momento, os estudiosos objetivavam conhecer as características dessa 

população por meio de suas especificidades e não apenas “segundo a lógica da falta” 

(BARROS; ROCHA, 2007, p.2) adotada até então. A visão anterior não contemplava 

uma visão do todo e restringia o entendimento sobre essa parte da população 

brasileira, sobretudo em termos de consumo (ARAÚJO et al., 2012). 

O consenso é que à medida que a pessoa se afasta da linha de subsistência, inicia-

se um ‘refinamento’ do gosto na forma de consumo, pois ela passa a ser, cada vez 

mais, um delimitador de fronteiras sociais, um indicador de estilo de vida, um 

diferenciador e legitimador social. Nas lutas simbólicas pela distinção, o papel das 

classes populares limita-se a reforçar o gosto dominante como ponto de referência 

negativo. Os hábitos de consumo são, então, marcadores privilegiados da classe e 

instrumentos das estratégias de distinção. A eficiência dessa forma de classificação 

decorre da sua quase total inacessibilidade à consciência, que vem do fato de esse 

sistema decorrer dos profundos condicionamentos proporcionados pelo habitus 

(BOURDIEU, 2008). 

A classificação de classes sociais utilizada no Brasil segue o estabelecido no Critério 

de Classificação Econômica Brasil (CCEB) ou Critério Brasil (2011), que as define em 

função do poder de compra e consumo de determinados itens que são pontuados, 

somados e comparados em uma tabela.  
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É definido pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP) a partir do 

Levantamento Socioeconômico (LSE), que é uma pesquisa realizada anualmente pelo 

Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), visando à classificação 

da população em classes econômicas. O entrevistado dessa pesquisa responde a 

questões sobre patrimônio, bens duráveis e não-duráveis que possui em seu domicílio 

e grau de instrução do chefe de família, que servirão para inseri-lo em uma 

determinada classe (DOUAT, 2011).  

A classe social de uma família é determinada pelo número de pontos somados, e 

existem 7 classes econômicas diferentes (A1, A2, B1, B2, C, D, E). A chamada classe 

C ou a Classe Média Brasileira teve o acréscimo de 19 milhões de pessoas em 2010, 

porque deixaram as classes D e E, e representa 53% da população do País. Doze 

milhões subiram às classes AB. Em 2005, as classes A, B e C, somadas, 

representavam 49% da população e em 2010 eram 74%. As classes D e E totalizavam 

36% (COELHO; COELHO, 2011). 

Para Coleman (1983), classe social deve ser compreendida como um grupo de 

pessoas vistas como semelhantes pela comunidade onde estão inseridas. Essas 

pessoas interagem regularmente entre si de modo formal e informal e tendem 

continuamente a partilhar expectativas comportamentais, compartilhando assim de 

uma mesma identidade comunitária.  

Nesse sentido, classe é meramente um conceito construído no cotidiano das pessoas 

por meio das ações que empreendem e das práticas que utilizam. De forma geral, ao 

diferenciar pessoas de uma mesma sociedade em diferentes classes, o que se 

pretende é dividir a sociedade em grupos distintos segundo renda, propriedade de 

capital ou critérios como padrões de consumo, padrões culturais, nível educacional 

(BOURDIEU, 1979; VEBLEN, 1980; COLEMAN, 1983; FRIEDLANDER; MARTINS; 

MOON, 2008). 

Segundo Castilhos (2007), o consumo tem a tendência a variar na escala social, o que 

por sua vez gera impactos no modo de consumir. Mesmo considerando uma mesma 

classe social, pode haver diferenças sutis no consumo, assim como no significado dos 

bens consumidos. Assim sendo, o conhecimento dos valores individuais e do perfil 
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dos consumidores mostra-se de grande importância para a elaboração de estratégias 

de marketing direcionadas especificamente a um grupo social.  

Não há consenso na distribuição das classes no Brasil. A Associação Brasileira de 

Empresas de Pesquisa (ABEP) utiliza a classificação pela Renda Total Familiar 

(mensal), considerando uma família de 4 pessoas:  

A1  com renda familiar acima de R$ 38.933,88,  

A2  com renda até R$ 38.933,88,  

B1  com renda de até R$ 26.254,92,  

B2  com renda familiar até 13.917,44,  

C1  com renda familiar até R$ 8.050,68,  

C2  com renda de até 4.778,12,  

D  com renda de até 2.905,04 e  

E  com renda de até 1.939,88 (COELHO, 2010).  

Somente 1% da população brasileira pertence à classe A1, 4% pertencem à classe 

A2, 24% à classe social B, 43% à classe C (a chamada ‘classe média’), 25% à classe 

D (classe média baixa) e uma minoria de 3% classificadas como classe E (as pessoas 

mais pobres da lista) (COELHO, 2010).  

Para o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2014), o perfil 

das classes por rendimento familiar mensal é o seguinte:  

Classe A:  acima de R$ 9.746,00;  

Classe B:  de R$ 7.476,00 a R$ 9.745,00;  

Classe C:  de R$ 1.735,00 a R$ 7.475,00;  

Classe D:  de R$ 1.086,00 a R$ 1.734,00 e  

Classe E:  de R$ 0,00 a R$ 1.085,00. 

“O consumidor de baixa renda, recém adentrado no mercado de consumo, parece 

estar em pleno processo de reconstrução de sua identidade social. Muito dessa nova 

identidade se dá por meio do consumo” (BACHA; FIGUEIREDO NETO; SANTOS, 

2012, p.31). 

O comportamento do consumidor direcionando preferências, criando hierarquias e 

categorias entre os produtos (SCARABOTO et al., 2006), é moldado por valores 
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adotados pelos grupos sociais (ARAÚJO; CHAUVEL; SCHULZE, 2011). 

Aproximadamente três quartos (¾) das famílias brasileiras pertencem às classes C, D 

ou E, as quais respondiam por 42% do consumo no país em 2008 e movimentaram, 

nesse ano, cerca de 390 bilhões de reais (CHAUVEL; MATTOS, 2008).  

A interação das pessoas no meio urbano, segundo Veblen (1980), tem o condão de 

funcionar como forma de identificação da classe social dos indivíduos. As 

manifestações de consumo permitem diferenciar as classes e, assim, o consumo é 

interpretado como forma de diferenciação social ao lado das exigências de prestígio, 

reconhecimento, status e integração social (LIPOVETSKY, 2007). Bourdieu (1979) 

observa que o consumo representa uma forma de distinção social tanto pela busca de 

um indivíduo isoladamente ou de um grupo de indivíduos que busca ostentar maior 

nível de consumo. 

Algumas expressões são recorrentes ao longo deste estudo: ‘comportamento de 

consumo’, ‘consumo de status’, ‘materialismo’, ‘senso psicológico de comunidade’, 

‘individualismo’ e ‘identidade no consumo’. Grosso modo, pode-se dizer que o 

‘consumo de status’ implica em que as pessoas consomem produtos em razão do 

prestígio, do status, da posição social que os produtos lhes conferem, ‘materialismo’ é 

a atitude das pessoas que entendem que tudo é matéria e que os bens materiais 

preenchem suas vidas totalmente, ‘senso psicológico de comunidade’ leva a um 

sentimento de pertença coletiva e uma fé partilhada de que as necessidades comuns 

são satisfeitas pelo compromisso de estarem juntos, ‘individualismo’ e ‘identidade no 

consumo’ pode ser considerada uma forma orientada em relação ao consumo ao 

invés de se dirigir para outras dimensões sociais. 

Há discussão sobre a complexidade que envolve as contribuições relacionadas aos 

fatores biológicos e sociais de homens e mulheres, sobre seu comportamento. O 

campo de estudos de gênero tem evoluído e pesquisas sobre o desenvolvimento de 

processos e comportamentos relacionados com o sexo tem crescido 

consideravelmente, já se tendo em mente que questões de natureza e educação 

sejam teoricamente importantes para a compreensão do desenvolvimento do gênero 

(RUBLE et al. 2006).  
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As atribuições, percepções e julgamentos podem estar intimamente ligados com o 

estereótipo ‘conhecimento e crenças’, mas dele são distintos. Os comportamentos, 

tais como se engajar em atividades estereotipadas ou demonstrar estilos 

estereotipados de interações também podem ser ligados com variáveis cognitivas, 

mas também são distintos deles.  

Desta forma, a partir dos entendimentos sobre os homens das classes C e D que, no 

passado, eram praticamente invisíveis aos olhos de todos e não tinham voz ativa com 

relação ao consumo, além de serem desconsiderados nas estratégias das grandes 

indústrias e lojas, coloca-se como problema de pesquisa o citado a seguir.  

1.2 Problema de pesquisa 

Como se situa a propensão ao consumo de status e a orientação materialista 

relacionadas à aquisição de produtos de marca por parte de indivíduos do sexo 

masculino na faixa etária 18-40 anos de classes C e D em Belo Horizonte? 

1.3 Objetivos 

O objetivo geral colocado é identificar o índice de ostentação no consumo ou a 

propensão ao materialismo relacionados ao consumo de produtos de marca por parte 

de homens na faixa etária 18-40 anos de classes C e D em Belo Horizonte.  

Para essa consecução, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

(1) Identificar e caracterizar o comportamento do consumidor segundo a Escala de 

Consumo de Eastman, Goldsmith e Flynn (1999); 

(2) Identificar e caracterizar a orientação ao Materialismo segundo Canniatti-

Ponchio, Aranha e Todd (2007); 

(3) Verificar as relações entre o consumo e o materialismo manifestados por homens 

das Classes C e D entre 18 e 40 anos.  

1.4 Justificativa 

Influenciado por políticas econômicas bem sucedidas, o mercado consumidor 

brasileiro foi inundado por novos personagens. Trabalhadores oriundos das classes 
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C, D e E foram alçados à posição de emergentes, dando origem à ‘nova classe C’, 

que também pode ser chamada de ‘nova classe média’ (ORTEGA; GARCIA, 2011).  

Neste estudo é considerada a classificação social divulgada pelo Sebrae (2014): 

Classe C - de R$ 1.735,00 a R$ 7.475,00 e Classe D - de R$ 1.086,00 a R$ 1.734,00. 

Os que constituem a atual classe C são, em sua maioria, cidadãos da geração Y1. 

Quem pertence a essa geração nasceu em meados da década de 1970 até meados 

da década de 1990, um período de grandes avanços tecnológicos e desenvolvimento 

econômico (LOIOLA, 2009). Em 2006, a classe C representava 44,9% da população 

brasileira. Em 2010 era composta por 95 milhões de cidadãos, representando mais da 

metade da população (50,5%) (AGOSTINI; MEYER, 2010).  

Há que se destacar que os jovens de classe C, segmento social identificado com o 

fenômeno dos ‘rolezinhos’, têm um poder de consumo de R$ 129,2 bilhões/ano, os 

jovens das tradicionais classes A e B somam R$ 80 bilhões e os da classe D, R$ 19,9 

bilhões. O montante da classe C é superior ao do que consomem os jovens das 

classes A, B e D somadas.  Conforme o Data Popular (instituto de pesquisa), os jovens 

dos rolezinhos vão para os shoppings com roupas de marca lá adquiridas, porque lhes 

dão a sensação de que galgaram um degrau social. É uma forma de diminuir o 

preconceito que jovens da periferia são alvo há muito tempo e em muitos lugares 

(MORAES, 2014). 

Por um lado, os produtos são excelentes fontes de informação sobre as pessoas que 

os consomem no que se refere ao simbolismo e aos significados do consumo (BELK 

1988). Ao mesmo tempo, as escolhas do consumidor são feitas por uma variedade de 

razões, que nem sempre são fáceis de prever e compreender (CAMPOS et al., 2005). 

Além disso, o consumidor se vale do significado social dos produtos para moldar sua 

própria imagem (SOLOMON, 1983) e fala sobre si mesmo por meio dos bens 

personalizados que consome (McCRACKEN, 1986). Por outro, há comprovação de 

‘comunidades de marca’, definidas individualmente como "uma comunidade 

especializada e acoplada não geograficamente com base em um conjunto estruturado 

                                                           
1 A classificação de gerações X, Y, Z foi criada para definir melhor os perfis de cada faixa etária, sendo 

designadas da seguinte maneira: Geração X: nascidos aproximadamente entre os anos 1960 e 1970. 
Geração Y: nascidos aproximadamente entre os anos 1970 e 1990. Geração Z: nascidos 
aproximadamente entre os anos 1990 e 2009 (AGOSTINI; MEYER, 2010). 
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de relações sociais entre os admiradores de uma marca" (MUÑIZ; O'GUINN, 2001, 

p.412).  

Em contraste com as comunidades de marca, há contextos em que marcas não são 

sempre o foco central (ARNOULD; PRICE, 1993; HOLT, 1995; KATES, 2004). São 

conhecidas como ‘comunidades não orientadas à marca’ (KATES, 2004) por não 

emergir em torno de uma marca admirada, mas em torno de outros objetos focais, tais 

como música (ARTHUR 2006), consumo passivo de esporte (HOLT, 1995), consumo 

ativo de esporte (ARNOULD; PRICE, 1993) ou orientação sexual (KATES, 2004). Por 

exemplo, a Copa do Mundo ou Rock am Ring diferem das marcas que são os objetos 

focais clássicos das comunidades de marca. Neste caso, esporte ou música atraem 

os visitantes. No entanto, há a possibilidade de um espírito comunal criado ou 

percebido durante o consumo (BENNETT, 2004; ARTHUR, 2006). Em comunidades 

não centradas em marca, as empresas que atuam como patrocinadoras podem utilizar 

os objetos focais de interesse como uma plataforma para alcançar seus objetivos de 

marketing (DRENGNER; JAHN; GAUS, 2012). 

Pode-se dizer, então, que mesmo as comunidades não relacionadas à marca sejam 

relevantes para os negócios, porque há empresas que fomentam a coesão de 

comunidades ou fornecem a base para a execução dos eventos comuns (por exemplo, 

organizadores de festivais, patrocinadores de eventos esportivos). São especialmente 

coletivos os serviços hedônicos, tais como eventos de esportes ou de música, que 

podem reforçar o espírito comunal entre consumidores. Um elemento fundamental 

desses serviços é que a interação com o cliente torna-se central para a experiência 

de consumo (DEIGHTON, 1992; HOLT, 1995). Assim, uma organização pode usar um 

serviço de nível hedônico coletivo como uma plataforma para oferecer experiências 

para uma comunidade. Considerando que serviços hedônicos coletivos, organizados 

por terceiros, têm características únicas (por exemplo, conteúdo de suporte a clientes 

ao invés de marcas), é importante entender o que determina as intenções de lealdade 

dos consumidores em utilizar esses serviços (DRENGNER; JAHN; GAUS, 2012). 

Em inúmeras pesquisas, a satisfação de clientes era considerada como um importante 

antecedente da lealdade a marcas (BOLTON; LEMON, 1999; ZEITHAML, 2000; LEE 

et al., 2008), mas a teoria de identidade social e o desenvolvimento de pesquisas 

sobre as comunidades de marca e processos de grupo afirmam que os sentimentos 



19 
 

de conexidade entre os usuários dos serviços hedônicos coletivos podem se tornar 

importantes condutores de sua lealdade para com esse serviço (DRENGNER; JAHN; 

GAUS, 2012). Em outras palavras, experiências e significados podem ser criados 

além da satisfação de cada cliente com o serviço, devidamente ‘cocriados’ (no original 

em inglês, o termo é cocreated) por outros consumidores (PRAHALAD, 2004). 

Este estudo torna-se relevante em virtude da restrita produção acadêmica relacionada 

ao comportamento do consumidor das classes C e D, especialmente no que refere ao 

gênero masculino. Foram localizadas as seguintes pesquisas: Araújo et al. (2012), em 

que foi analisado o comportamento de jovens de baixa renda buscando compreender 

seus sonhos e projetos de vida; Bacha, Figueiredo Neto e Santos (2012), na qual foi 

visualizada a cultura do consumo, pois os autores são da área de comunicação e 

semiótica; e Grohman, Battistella e Radons (2012), engenheiros de produção e 

administrador, que identificaram a relação do materialismo como antecedente do 

consumo de status (desdobrado em sociabilidade, consumo de status e 

funcionalidade) junto a 250 estudantes universitários e com a utilização da modelagem 

de equações estruturais. Em outras palavras, em outras vertentes. 

Justifica-se o desenvolvimento deste estudo pelo parcial desconhecimento dos 

profissionais de marketing no que se refere ao processo atual do consumo das classes 

C e D, que no passado eram visualizadas apenas pelas lojas simples das áreas 

centrais das cidades, aquelas com produtos de baixa qualidade e preços baixos. 

Assim, o que pensa hoje mais da metade da população brasileira sobre suas 

preferências de marcas? O que a norteia em seu consumo? O que a motiva? Há 

fidelidade às marcas? O que mantém sua fidelidade às marcas? Há consumo de 

status e/ou materialismo? O consumo ocorre por senso de comunidade ou o 

individualismo prevalece? Para Üstüner e Holt (2010), pesquisas recentes mostram 

que há diferenças sobre como ocorre esse processo, dependendo do grau de 

desenvolvimento econômico do país e de sua estrutura de classes. 

1.5 Estrutura do estudo 

Na abordagem do tema ‘a propensão ao consumo de status e a orientação ao 

materialismo: estudo no universo masculino’, o trabalho foi dividido em nove capítulos. 
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Na Introdução foi feita a contextualização e apresentados os problemas de pesquisa, 

os objetivos e a justificativa e relevância para o desenvolvimento do estudo. 

O referencial teórico consta de três capítulos: consumo e comportamento (cap.2), a 

marca (cap.3) e consumo de status/materialismo (cap.4). 

A metodologia utilizada é objeto do capítulo 5, onde são informados a caracterização 

da pesquisa, a unidade analítica e as unidades de observação, o universo e a amostra 

e o processamento e análise dos dados, que são divididos entre a parte quantitativa 

e qualitativa. 

Optou-se por apresentar e analisar os dados quantitativos separados dos dados 

qualitativos (cap.6 e 7, respectivamente) para, em seguida, no capítulo 8, compilá-los 

em análise global. 

O capítulo 9 discorre sobre as considerações finais, que incluem as conclusões 

obtidas, as recomendações para estudos futuros e a limitação da pesquisa, seguido 

da lista de referências que possibilitaram o desenvolvimento do estudo. 

No Apêndice 1 constam os questionários aplicados, no Apêndice 2 as atividades dos 

respondentes da parte quantitativa e no Apêndice 3 as Tabelas de Correlação entre 

os construtos. 
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2 CONSUMO E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

2.1 Consumo  

O consumo surgiu como modo ativo de relacionamento (não só com os objetos, mas 

ainda com a coletividade e o mundo), como modo de atividade sistemática e de 

resposta global, que passou a servir de base a todo o sistema cultural 

(BAUDRILLARD, 1995), ou ainda entendido como a representação do uso de um 

produto adquirido pelo consumidor (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2008).  

Ampliando o conceito, “jamais se consome um objeto por ele mesmo ou por seu valor 

de uso, mas sim em razão de seu ‘valor de signo de troca’, ou seja, em razão do 

prestígio, do status, da posição social que confere [...] a fim de reproduzir a 

diferenciação social” (LIPOVETSKY, 1989, p.171). Em outras palavras, deve-se 

compreender o consumo não apenas como um consumo de valores de uso, de 

utilidades materiais, mas primordialmente como o consumo de signos. “O consumo 

não é apenas um suprimento de uma necessidade com base na utilidade dos 

produtos, mas igualmente pelo significado dos próprios produtos, pelo que eles nos 

dão como benefício adicional” (SAMARA; MORSH, 2005, p.12).  

Ao longo dos tempos o consumo passou por uma espécie de evolução no mundo 

factual e na sua significação para os indivíduos da sociedade. É importante entender 

como se deu sua evolução e significação para os indivíduos da sociedade até ao que 

se conhece hoje como consumo nas sociedades contemporâneas. “Apesar de seus 

momentos de crise ou de decadência, o consumo parece ser uma prática que 

acompanha estruturalmente a vida moderna” (SEMPRINI, 2006, p.60), inseparável do 

funcionamento das sociedades atuais. 

No mundo moderno o consumo se tornou o foco central da vida social. “Práticas 

sociais, valores culturais, ideais, aspirações e identidades são definidas e orientadas 

em relação ao consumo ao invés de e para outras dimensões sociais como trabalho, 

cidadania e religião entre outros” (BARBOSA, 2010, p.32). Continuando, a autora 

alega que “a cultura do consumidor é a cultura de uma sociedade de mercado. A 

maioria daquilo que consumimos está sob a forma de mercadorias. Ou seja, produtos, 
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experiências e serviços foram produzidos especificamente para serem vendidos no 

mercado” (BARBOSA, 2010, p.33). 

Baudrillard (1995, citado por SAPPER, 2011) acredita que o principal campo em que 

se constitui o consumo é o do prestígio. Já para Lipovetsky (1989) o consumo 

prestigioso não deve ser tomado como modelo de consumo de massa, que repousa 

bem mais nos valores privados de conforto, de prazer, de uso funcional. Tanto na 

lógica dos signos como na dos símbolos, os objetos deixam totalmente de estar em 

conexão com qualquer função ou necessidade definida precisamente porque 

respondem a outra coisa diferente, seja ela a lógica social ou a lógica do desejo, que 

servem de campo móvel e inconsciente da significação.  

Este estudo objetiva investigar o comportamento do consumidor das classes C e D, 

que tem sido objeto de muito interesse por parte dos profissionais de marketing. Nessa 

perspectiva, pode-se retomar Lipovetsky (1989, p.171), que acredita que a utilização 

de bens e objetos a fim de produzir uma distinção social provém do fato da introdução 

de uma sociedade igualitária, a qual extinguiu as hierarquias pelo nascimento. “Jamais 

se consome um objeto por ele mesmo ou por seu valor de uso, mas em razão de seu 

‘valor de signo de troca’, isto é, em razão do prestígio, do status, da posição social 

que o confere”. 

A oferta constante de novas mercadorias, objetos de desejo e da moda ou a 

usurpação dos bens marcadores pelos grupos de baixo produz um efeito de 

perseguição infinita, segundo o qual os de cima serão obrigados a investir em novos 

bens (de informação) a fim de restabelecer a distância social original 

(FEATHERSTONE, 1995, p.38). Como se verá ao longo deste trabalho, tem havido 

mudança nesse contexto desde o início do século XXI. 

2.2 Comportamento do consumidor 

Considerando que o ‘consumidor’ é uma pessoa que identifica uma necessidade ou 

desejo, faz uma compra e depois dispõe do produto, tradicionalmente o 

‘comportamento do consumidor’ pode ser considerado como o estudo dos processos 

envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou dispõem de 

produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer suas necessidades e 
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desejos. Todas as questões envolvidas nesse processo podem afetar o consumidor 

antes, durante e depois de uma compra (SOLOMON, 2002).  

Conforme Varey (2002), o comportamento do consumidor consiste em atos, 

processos e relacionamentos sociais apresentados por indivíduos ou grupos  antes, 

durante e em sequência a um processo de troca. 

As variáveis que influenciam no processo de decisão de compra encontram-se 

divididas entre influências ambientais, diferenças individuais e fatores pessoais. 

Porém, para que o consumidor tome a iniciativa de consumir algo, necessita de uma 

motivação para que esse consumo se concretize (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 

2008). Uma vez que uma necessidade é ativada, um estado de tensão impulsiona o 

consumidor a tentar reduzir ou eliminar a necessidade. Essa necessidade pode ser 

utilitária (isto é, um desejo em obter algum benefício funcional ou prático, como 

quando uma pessoa come legumes por questões nutricionais) ou hedônica (ou seja, 

uma necessidade de experiência, envolvendo respostas ou fantasias emocionais) 

(SOLOMON, 2002, p.95).  

De acordo com Richers (1984), o comportamento do consumidor pode ser resumido 

pelas atividades mentais e emocionais realizadas na seleção, compra e uso de 

produtos e serviços para a satisfação de necessidades e desejos. No mesmo sentido, 

Evans e Berman (2009) afirmam que fatores demográficos, psicológicos e sociais 

afetam a maneira como os consumidores finais fazem suas escolhas e podem ajudar 

indústrias a compreender como ocorre o processo de decisão. Um consumidor 

frequente se move no processo mais rapidamente do que um consumidor médio 

devido ao menor risco financeiro. Um consumidor inseguro passa mais tempo 

tomando decisões.  

Saxana (2009) entende a mente do consumidor como uma ‘caixa preta’ influenciada 

pelos estímulos controlados pelas empresas, tais como produto, preço, publicidade, 

promoção de vendas, exibição e distribuição, além do estímulo social de seu grupo de 

referência e o ‘boca-a-boca’. A resposta positiva ou negativa a esses estímulos resulta 

no fenômeno de compra ou não compra.  
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O consumo e o desejo induzido pelos símbolos do marketing são centrais para a 

cultura do consumidor, e a perpetuação e a reprodução desse sistema dependem em 

grande parte do exercício da livre escolha pessoal na esfera privada da vida cotidiana 

(HOLT, 2002). O termo ‘cultura do consumo’ também conceitua uma rede interligada 

de objetos, textos e imagens produzidas comercialmente para uso pelos diversos 

grupos (por meio da construção de sobreposição e até mesmo de práticas, 

identidades e significados conflitantes) com o intuito de promover o sentido coletivo 

de seus ambientes e orientar as experiências dos seus membros e vidas (KOZINETS, 

2001). 

Esses significados são incorporados e negociados pelos consumidores nas relações 

e papéis específicos de situações sociais. Além disso, a cultura do consumidor 

descreve uma densa rede tecida de conexões globais e extensões, por meio da qual 

as culturas locais são cada vez mais interpenetradas pelas forças do capital 

transnacional e pela mídia global (APPADURAI, 1990; SLATER, 1997). 

Conforme Arnould e Thompson (2005), os últimos trinta anos contabilizaram inúmeras 

pesquisas relacionadas aos aspectos socioculturais, experienciais, simbólicos e 

ideológicos do consumo. Contudo, os autores afirmam ter havido falhas nas 

semelhanças teóricas e equívocos nas associações, colocando demasiada ênfase em 

distinções metodológicas ou invocando contrastes excessivamente grosseiros e cada 

vez mais irrelevantes para um paradigma de pesquisa de um presumido consumidor 

dominante. Nesse sentido, ao invés de estudar consumo, sugerem pesquisas para a 

compreensão da ‘teoria da cultura do consumidor’ (Consumer Culture Theory CCT), 

posição defendida neste estudo. 

Os pioneiros teóricos do CCT (HIRSCHMAN; HOLBROOK, 1982; HOLBROOK, 1987; 

BELK; SHERRY JR.; WALLENDORF 1988; BELK, WALLENDORF; SHERRY, 1989) 

incentivaram a investigação dos aspectos contextuais, simbólicos e vivenciais do 

consumo (pois esses ocorrem por meio de um ciclo de consumo que inclui a aquisição, 

consumo e posse), além da verificação desses processos e a análise desses 

fenômenos pelas perspectivas macro, meso e micro. 

CCT conceitua ‘cultura’ como a própria estrutura da experiência, significado e ação 

(GEERTZ, 1983). Devido à sua complexidade interna e fragmentada, a cultura de 
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consumo não determina a ação como uma força causal, mas, como afirma Bourdieu 

(1990), é um jogo em que os indivíduos improvisam dentro dos limites de suas regras. 

Assim, a cultura do consumo e a ideologia que o mercado transmite delineiam os 

horizontes dos consumidores quanto a ações, sentimentos e pensamentos possíveis, 

fazendo com que certos padrões de comportamento e interpretações de sentidos 

sejam mais prováveis do que outros (THOMPSON; HIRSCHMAN, 1995; 

ASKEGAARD; KJELDGAARD, 2002; KOZINETS, 2002; PINTO; LARA, 2011). 

As teorias sobre comportamento do consumidor são normalmente criadas no contexto 

dos países desenvolvidos e tomadas como verdadeiras para o resto do mundo 

(PASDIORA; BREI, 2014). Üstüner e Holt (2010) chamam a atenção para esse fato 

em relação à Teoria de Consumo de Status (TCS), abordagem do próximo capítulo, 

que analisa a busca por diferenciação social por meio do consumo de bens. De acordo 

com Üstüner e Holt (2010), é necessário aplicar essa teoria em outros contextos, como 

países em desenvolvimento e realizar estudos que explorem os conceitos da TCS, 

especificamente os desenvolvidos por Bourdieu (2008) em relação a classes sociais. 

A literatura defende que um bom negócio requer profissionais de marketing que 

compreendam o papel das atividades de consumo no cotidiano dos consumidores 

(ARNOULD et al., 2004). “Todo executivo de marketing sabe que a embalagem e a 

imagem são tão importantes quanto o produto, se não mais” (ETCOFF, 2004, p.51), 

mas isto não é tudo. Na opinião de Samara e Morsch (2005, p.243), o consumidor 

contemporâneo é um consumidor mais “consciente de seu papel como agente 

transformador da qualidade das relações de consumo e como influenciador no 

comportamento de empresas e instituições”. 

A maioria dos compradores passa por uma série de etapas para chegar a uma decisão 

de compra. De acordo com Kotler et al. (2004), normalmente cinco etapas estão 

envolvidas no processo de decisão de consumo: reconhecimento da necessidade, 

busca de informações e avaliação das alternativas, decisão de compra e 

comportamento depois da compra. Este modelo implica que os comerciantes devem 

prestar atenção a todo o processo de compra, ao invés de só a decisão. Além disso, 

como algumas decisões de compra são menos significativas, algumas dessas etapas 

podem ser ignoradas por um consumidor. Por outro lado, eventualmente uma decisão 

implica uma grande quantidade de esforços para efetivá-la (KOTLER et al., 2008).  
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‘Tomada de decisão’ do consumidor pode ser identificada por meio de duas 

abordagens principais: em primeiro lugar, uma pessoa que está altamente envolvida 

em uma compra pensa (conscientiza-se) movendo-se por meio de um processo. A 

‘busca de informações’ é vista como a parte mais significativa do processo decisório 

de alto envolvimento. Assim, indústrias e comerciantes procuram utilizar uma grande 

quantidade de fontes de mídia e vários modos de comunicação para atingir os 

consumidores potenciais. Em segundo lugar, uma pessoa que tem um baixo 

envolvimento em uma compra também pensa movendo-se por meio de um processo.  

Fill (2002, p.101) sugere que as comunicações de marketing podem ajudar a 

desenvolver a consciência de consumidores no processo de decisão de baixo 

envolvimento: é mais eficaz utilizar mensagens mais curtas e menos informação; a 

transmissão é um bom canal para divulgar informações de produtos ou serviços; a 

repetição é significativa. Em compras de baixo envolvimento, os profissionais de 

marketing tendem a empregar uma combinação de preço, displays de ponto-de-venda 

e de embalagens e promoções para estimular os consumidores no sentido de seus 

produtos ou serviços. No processo de tomada de decisão de alto envolvimento 

inicialmente ocorre a conscientização, seguida pela busca de amplas informações, a 

intenção, o comportamento de longo prazo e finalmente a prova/experimentação. 

Solomon (2002) amplia esse processo de consumo, informando questões de pré-

compra, compra e pós-compra na perspectiva do consumidor e dos profissionais de 

marketing (FIG.1). 
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Figura 1 – Algumas questões que surgem durante os estágios do processo de consumo 
Fonte: SOLOMON, 2002, p.25. 
 
 

Para Costa e Farias (2004), os estudos sobre o comportamento do consumidor que 

influenciaram o marketing nas últimas três décadas do século XX estavam 

prioritariamente focadas nos aspectos cognitivos das tomadas de decisão e nos 

trabalhos sobre memória, processos de pensamento e respostas racionais. Contudo, 

[...] esta abordagem cognitiva negligenciou fatores não racionais que também 
influenciam as decisões. Constituiu-se, então, crescente interesse pelos 
aspectos referentes ao afeto e às emoções como parte integrante do 
processo de decisão do consumidor (COSTA; FARIAS, 2004, p.1. 

Mesmo antes, outros autores já entendiam o comportamento do consumidor de 

maneiras subjetivas. Chagas Neto (2006) encontrou em sua revisão bibliográfica cinco 

dimensões que influenciam o comportamento do consumidor: (1) cultura, (2) ideologia, 

(3) poder, (4) desejo e (5) motivação, conforme manifestado por diversos autores 

(FASSA; ECHENIQUE, 1992; WOOD, 1997; WILSON, 1998; ALLÉRÈS, 2000; 

O’CASS e FROST, 2002; VAREY, 2002; KOTLER; ARMSTRONG, 2003; PINKER, 

2004; DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004):  

Como um consumidor decide 
que precisa de um produto? 
Quais são as melhores fontes de 
informação para saber mais 
sobre escolhas alternativas? 

 

A aquisição de um produto é 
uma experiência estressante ou 
agradável? 
O que a compra diz sobre o 
consumidor? 

 

O produto dá satisfação ou 
desempenha sua função 
pretendida? 
Como o produto é finalmente 
utilizado e quais as 
consequências ambientais desse 
ato? 

Como as atitudes do consumidor 
são formadas e/ou modificadas? 
Que pistas os consumidores 
usam para inferir quais produtos 
são superiores aos outros? 

 

De que forma fatores 
situacionais, como a falta de 
tempo ou de expositores das 
lojas, afetam a decisão de 
compra do consumidor? 

O que determina se um 
consumidor ficará satisfeito com 
um produto e se ele voltará a 
comprá-lo? 
Essa pessoa fala aos outros 
sobre suas experiências com o 
produto e influencia suas 
decisões de compra? 
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(1) Cultura é a determinante principal dos desejos e comportamento de um indivíduo 

(KOTLER; ARMSTRONG, 2003; GUZMÀN, 1995; HAUG, 1996; McCRACKEN, 

2003), tendo forte impacto sobre a maneira como os indivíduos veem a si 

mesmos, como agem e qual seu papel como membro da sociedade. Essas 

percepções são, frequentemente, tão profundamente internas que são difíceis 

de exprimir, mas revelam-se por meio de comportamentos como o consumo, um 

dos meios pelos quais as pessoas exprimem a maneira como se percebem e a 

pessoa que querem ser (GUZMÁN, 1995; PEDROSA, 1995; GEERTZ, 2000; 

VAREY, 2002; BAUDRILLARD, 2005); 

(2) Segundo Wood (1997), a ideologia é tão importante quanto a cultura nas 

tomadas de decisão de uma pessoa ou de um grupo, não importando que seja 

uma decisão moral ou econômica. Por isso, então, as pessoas têm muito mais 

afinidades com outras que comungam de ideologias parecidas do que com 

culturas similares; 

(3) A origem da palavra ‘poder’ vem de dynamis do grego e potentia do latim e, para 

Arendt (2002), poder é sempre um potencial, não uma entidade mutável, 

mensurável e confiável de força. Como neste estudo o foco está no 

comportamento de consumo de parte da sociedade, podem ser descritas as seis 

bases de poder social e suas características de influência dependente ou 

independente, pública ou privada (RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 2000): 

 Poder de recompensa: quando A é capaz de influenciar B em virtude da 

possibilidade que A tem de recompensar B caso este obedeça; a base da 

influência exercida é o poder de recompensa; 

 Poder de coerção: quando A é capaz de influenciar B em virtude da possibilidade 

que A tem de infligir castigo a B, caso este não obedeça; 

 Poder de legitimidade: sempre que A emite comportamento desejado por B, em 

virtude do reconhecimento da legitimidade de B prescrever tal comportamento, 

se está diante das influências baseada em poder legítimo; 

 Poder de referência: quando a influência exercida por A sobre B decorre do fato 

de B ter A como ponto de referência (positiva ou negativa), a base da influência 

exercida é o poder de referência; 
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 Poder de conhecimento: A tem poder de conhecimento sobre B, quando B segue 

as prescrições determinadas por A em virtude da aceitação do conhecimento 

abalizado de A; 

 Poder de informação: quando uma pessoa muda seu comportamento ou atitude 

em função de uma reorganização cognitiva provocada pelo conteúdo de uma 

influência exercida por outra pessoa, B, e não em virtude de alguma 

característica especificamente associada a B, diz-se que a modificação 

verificada foi decorrente de poder de informação. 

Contudo, Baudrillard (1996, p.33) não concorda que exista uma sociedade de 

consumo e que o consumo seja uma estratégia de poder. Afirma, então, ser  

[...] absurdo falar de uma ‘sociedade de consumo’ como se o consumo fosse 
um sistema de valores universal, próprio de todos os homens, uma vez que 
fundado na satisfação das necessidades individuais. Na verdade, trata-se de 
uma instituição e de uma moral e, a este título, em qualquer sociedade 
passada ou futura, de um elemento da estratégia de poder” (BAUDRILLARD, 
1996, p.33). 

(4) O desejo faz parte da natureza humana, estando presente no indivíduo desde o 

nascimento, como força inata, orientada em direção à satisfação das 

necessidades (FASSA; ECHENIQUE, 1992). O desejo é a expressão das 

necessidades e, sem ele, estas não podem ser procuradas nem satisfeitas. O 

desejo é parte mais subjetiva das necessidades, de que exprime toda a 

irracionalidade. A necessidade dá origem ao desejo correspondente, enquanto 

o objeto cobiçado traduz um símbolo ou representa um mito (ALLÉRÈS, 2000, 

p. 35); 

(5) O autoconceito e o self têm sido constantemente estudados tanto pela psicologia 

quanto pelo marketing devido à eficácia de ambos os construtos para o 

aprofundamento do estudo das motivações referentes ao consumo de bens e 

serviços. 

Até certo ponto, recursos materiais contribuem para a qualidade de vida, pois o ser 

humano tem necessidade de se sentir parte de um grupo e ser aceito pelos seus 

membros. Entretanto, muitas vezes pode não estar apto para interpretar o papel que 

gostaria. Em situações em que o papel social é uma experiência nova para o indivíduo, 

a escolha dos produtos se dará a partir de uma impressão estereotipada desse papel 

social (CSIKSZENTMIHALYI 2000, citado por ALTAF; TROCCOLI 2011). 



30 
 

A busca dos prazeres, que Lipovetsky (1989, p.171) chama de ‘ideologia hedonista’, 

faz com que o consumo se torne uma fachada para a distinção social. Dito de outra 

forma, a ideologia hedonista que sustenta o consumo é apenas um álibi para uma 

determinação mais fundamental, que é a lógica da diferenciação e da 

superdiferenciação sociais. “A corrida para o consumo, a febre das novidades, não 

encontram sua fonte de motivação no prazer, mas operam-se sob ímpeto da 

competição estatutária”.  

O entendimento acima citado é importante para o interesse quanto a marcas e ao 

consumo de produtos de marcas, abordagem dos dois próximos capítulos. 
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3 A MARCA  

3.1 A base conceitual 

A marca pode ser conceituada como um “sistema de valor que transforma a 

experiência do uso em significados subjetivos que a marca representa para os 

consumidores” (DE-CHERNATONY; DALL’OLMO RILEY, 1998, p.427).  

Assim, ‘marca’ não é o nome de um produto, mas a visão que orienta a criação de 

produtos e serviços sob esse nome (STERN, 2006). Essa visão, a crença fundamental 

da marca e seus valores centrais, é chamada de identidade, pois direciona a 

possibilidade de criação de defensores, um verdadeiro culto e lealdade. Para Kapferer 

(2004), uma marca traz um conceito dominante, sua identidade, significado e valor, 

conforme especificado e comunicado pelos seus gestores. Do lado do receptor, a 

imagem da marca é o resultado da interpretação e síntese de todas as mensagens da 

marca (por exemplo, nome da marca, produtos, anúncios) enviadas pelo detentor da 

marca. Em termos de gestão de marca, a identidade da marca precede a imagem. 

E a ‘marca de sucesso’, conforme de-Chernatony e McDonald (2003) é um produto, 

serviço, pessoa ou lugar identificável, ampliado de tal forma que um comprador ou 

usuário percebe valores adicionais relevantes e únicos, correspondentes às suas 

necessidades mais próximas. Além disso, seu sucesso resulta em ser capaz de 

sustentar esses valores adicionais frente aos seus competidores. 

Kapferer (2004) identifica seis aspectos da identidade da marca: física, personalidade, 

cultura, relacionamento, reflexo e autoimagem. A identidade física representa os 

aspectos físicos e funcionais da marca, enquanto a personalidade é o caráter de 

marca, a maneira como se posiciona em relação a seus produtos ou serviços, 

mostrando que tipo de pessoa seria se fosse humana. Juntas, a forma física e a 

personalidade retratam uma imagem do remetente. O terceiro elemento, a cultura, 

encarna o conjunto de valores que reforça a inspiração da marca e desempenha um 

papel importante em sua diferenciação de outras marcas. A cultura da marca pode 

derivar de seu país de origem ou da própria empresa. No processo de transações e 

trocas entre as pessoas, particularmente no setor dos serviços, uma marca não é 

apenas uma cultura, mas também um relacionamento. Finalmente, as últimas duas 
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facetas do prisma refletem o tipo de cliente da marca e expressam sua autoimagem. 

No centro do prisma de identidade da marca está sua essência, o valor que a 

simboliza. Para Kapferer, a identidade é fundamental porque constitui a fonte do 

‘posicionamento’ da marca, um segundo conceito-chave na gestão de marca. O 

posicionamento se refere à sua diferenciação competitiva e comparativa, o que faz a 

marca única aos olhos do cliente quanto às alternativas existentes. A identidade de 

marca e seu posicionamento compõem a plataforma da marca. 

Keller (2008) afirma que o propósito da identidade é dar à marca uma estrutura do que 

deve estar na mente dos consumidores. Complementarmente, Rindell e Strandvik 

(2010) afirmam que o mercado é o agente de construção da reputação (imagem) da 

marca, resultante das ações de comunicação no mercado. 

A importância da ‘marca corporativa’ tem sido destacada por alguns artigos com 

relação, por exemplo, à arquitetura de marca (RAO, AGARWAL; DAHLHOFF, 2004) 

e para a avaliação das extensões de marcas. A importância da corporação como uma 

marca é cada vez maior também devido ao crescente interesse em sua reputação 

como uma organização corporativa responsável (DALL’OLMO RILEY, 2010).  

Como a ‘identidade’ é uma importante dimensão de uma marca, então a ‘identidade 

corporativa’ é um elemento crítico da marca corporativa, uma vez que reflete a 

‘característica essencial’ da companhia e sugere que cada empresa tenha sua própria 

personalidade, unicidade e individualidade (BERNSTEIN, 1984).  

Quanto à personalidade da marca, pode-se afirmar que ela constitui o conjunto de 

traços da personalidade humana que são aplicáveis e relevantes para marcas. A 

noção de marcas possuindo traços da personalidade humana é relevante para o 

entendimento do desenvolvimento de relacionamentos de consumidores com marcas. 

Em outras palavras, um relacionamento com marca é uma extensão lógica da 

personalidade da marca (BLACKSTON, 1992): se as marcas podem ser 

personificadas, então os consumidores não apenas as percebem, mas também 

mantêm relacionamentos com elas (KAPFERER, 1992; BLACKSTON, 1993). 

A escolha de marca depende de vários benefícios que o consumidor pretende obter 

como resultado de sua decisão de compra do produto. A relação entre a escolha de 
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classe e a marca de produto pelos consumidores foi a principal preocupação dos 

comerciantes no passado, mas atualmente a maioria dos esforços de pesquisa de 

marketing é direcionada aos benefícios obtidos pelos consumidores em termos do 

produto e do nome da marca. Os benefícios percebidos pelo consumidor são 

classificados de acordo com algumas dimensões básicas apresentadas na Figura 2 a 

seguir: performance/qualidade, preço/valor em dinheiro, social, emocional, ambiental 

e saúde (ORTH, 2005): 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Benefícios do modelo desejado e modelo de escolha 
Fonte: ORTH 2005 p.117. 

 

A ideia de associar valores psicológicos de uma marca como um meio de 

diferenciação não é nova (DALL’OLMO RILEY, 2010). Diversas pesquisas já se 

centraram no conceito de marcas como dispositivos simbólicos, com personalidades 

que usuários valorizam além de sua utilidade funcional (ALT; GRIGGS, 1988; 

BLACKSTON, 1992; ARNOLD, 1992; GOODYEAR, 1993). Ao escolher entre marcas 

concorrentes, consumidores avaliam a adequação entre as personalidades da marca 

e as personalidades que desejam projetar (ZINKHAN; HAYTKO; WARD, 1996).  
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A pesquisa mais citada é a desenvolvida por Aaker (1997), que identificou em 

consumidores norte-americanos cinco dimensões possíveis de personalidade (ou 

conjuntos de atributos humanos similares) associadas a determinadas marcas. As 

dimensões incluem: sinceridade, entusiasmo, competência, sofisticação e robustez 

(TAB.1). 

Tabela 1 – As cinco dimensões da personalidade da marca 
Nome Dimensão Incidência Traços com as maiores correlações item/total 

Sinceridade 1 26,5% Doméstico, Honesto, Genuíno, Alegre  
Entusiasmo 2 25,1% Ousado, Espirituoso, Criativo, Atual 
Competência 3 17,5% Confiável, Responsável, Com credibilidade, Eficiente 
Sofisticação 4 11.9% Glamoroso, Pretencioso, Charmoso, Romântico 
Robustez 5 8,8% Durão, Forte, Robusto 

Fonte: AAKER 1997, p.351. 

Quatro anos depois, Aaker, Benet-Martinez e Garolera (2001) examinaram a estrutura 

de atributos simbólicos e expressivos associados a marcas comerciais em diferentes 

países e em que medida as dimensões da personalidade da marca seriam específicas 

à cultura. Uma pesquisa anterior (HAN; SHAVITT, 1994) havia ressaltado que 

atributos utilitários associados a marcas (por exemplo, durabilidade) variavam pouco 

em significado e importância em todos os países, mas as associações simbólicas 

tendiam a variar muito mais devido às culturas. A comparação das dimensões de 

personalidade de marca no Japão e nos Estados Unidos indicou um conjunto de 

dimensões comuns a ambos os países (sinceridade, entusiasmo, competência e 

sofisticação) e alguns específicos de cultura: tranquilidade no Japão e robustez nos 

Estados Unidos. Da mesma forma, a sinceridade, emoção e sofisticação eram 

dimensões comuns de personalidade de marca encontradas na Espanha e nos 

Estados Unidos, enquanto competência e robustez eram dimensões de marca 

encontradas somente nos EUA, mas não na Espanha, onde a paixão predominava 

(AAKER; BENET-MARTINEZ; GAROLERA, 2001; DALL’OLMO RILEY, 2010). 

Outro foco relacionado à marca é o ‘senso de comunidade’ que, para David McMillan 

(2011), é uma noção complexa. Quando se tenta descrevê-la, é seu espírito que vem 

à mente. Definindo um espírito como a captura de uma luz em uma garrafa, é como 

pegar o oxigênio do ar. É factível, mas nunca vai se fazer isso perfeitamente. Tudo se 

sobrepõe. Parafraseando Jonhson (2011, p.167), da mesma forma “como nós 

crescemos em nossos mundos, nós nos cultivamos. A base para este crescimento é 

a comunidade”. 
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3.2 Senso Psicológico de Comunidade  

Ao longo de diferentes definições de comunidade, um elemento que parece estar 

implícito é a noção ampliada do self (‘eu-nós’). Cada definição atende à semelhança 

nos membros de uma comunidade como condição necessária para a identidade de o 

grupo se desenvolver. Até certo ponto, as definições parecem ignorar as 

características únicas de cada indivíduo, as marcas culturais e as diferenças 

identitárias enquanto afirmação de parte em um todo. Estas diferenças são produto 

das relações e processos que os membros constroem ao longo do tempo e, se 

abolidas objetivando uma definição mais clara e homogênea de comunidade e uma 

demarcação clara de ‘nós/eles’, essa definição pode eliminar também sentimentos de 

pertencimento (pertença, em inglês membership), pessoas que temporária ou 

permanentemente se afastam da comunidade (WIESENFELD, 1996).   

A comunidade deve, então, ser entendida como construída por diferentes identidades 

que são interdependentes por natureza (WIESENFELD, 1996). As diferentes 

transições pelas quais uma pessoa passa ao longo da vida como: ida para a escola, 

a saída de casa, os interesses que incorpora,  o assumir uma profissão, o estado civil, 

a sua rede social, os locais onde vive e por onde vai passando e a situação 

econômico-social e política que caracterizam cada um desses contextos influem no 

modo como a pessoa define sua identidade e, mais ainda, como renova e atualiza 

essa mesma identidade em múltiplos papéis necessários ao cumprimento e à 

realização de seus desejos e  responsabilidades. Ser parte de uma comunidade seria 

um dos possíveis papéis que uma pessoa desempenharia em sua vida, alterado e/ou 

modificado por outros eventos concomitantes, o que afetaria também seu 

investimento, sua participação e seu compromisso na comunidade (MARANTE, 2010).  

A literatura tem destinado grande atenção quanto à linguagem que caracteriza a 

experiência de estar em comunidade, que é muito diversificada (HILLERY, 1955). 

Nesse sentido, a referência à comunidade é feita, como afirma Puddifoot (1995, 1996), 

como um ‘território mental’ muito pessoal, não sendo tão considerados os limites que 

permitem identificar a comunidade de uma ‘não comunidade’ (o que levanta questões 

em nível dos termos utilizados para descrever este território, e até que ponto os termos 

são acedidos e compreendidos pela comunidade acadêmica/científica que investiga e 

teoriza sobre os processos ocorrentes neste contexto). Este último ponto releva uma 
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questão essencial, de que, apesar da possível ambiguidade na acepção do conceito 

de comunidade, consegue expressar o lado emocional de ‘estar junto’ (MANNARINI; 

FEDI, 2009). 

Outro ponto de reflexão decorrente do anterior reside no perigo de definição de 

comunidade como um conceito equilibrado, homogêneo e com fronteiras bem 

demarcadas que distinguem ou excluem o ‘nós’ do ‘eles’ (WIESENFELD, 1996). Esta 

abordagem pode não atender à diversidade e mutabilidade que caracterizam as 

transições humanas, bem como as influências que as alterações nos mercados, 

acessibilidades, comunicações, transportes e politicas acarretam à organização e à 

redefinição de projetos de vida (MARANTE, 2010).  

Em resumo, cada comunidade e suas pessoas têm diferentes formas de se referir ao 

que significa para si ‘comunidade’ e, assim, fazem uso de diferentes linguagens. Este 

parece ser um aspecto essencial na abordagem da comunidade – a dificuldade de 

aceder e fidelizar linguagens que correspondam à experiência de ser parte de 

diferentes comunidades e, por isso, com o desenvolvimento de diferentes pertenças. 

Por outro lado, devem ser considerados os aspectos mutáveis da condição humana e 

em como os diferentes papéis que as pessoas jogam as colocam em diferentes 

contextos, com diferentes exigências de investimento e necessariamente diferentes 

graus de identificação, de importância e de envolvimento. 

O consenso para uma definição de ‘comunidade’ parece inexistir, dadas as 

características desse território e os processos que nele ocorrem, mas algum consenso 

já se verificou quanto à definição de Gusfield (1975 citado por ORNELAS, 2008) para 

clivar dois grandes usos do termo comunidade: as ‘comunidades geográficas’ ou 

territoriais e as ‘comunidades relacionais’ ou de interesse. As primeiras remetem para 

uma noção territorial de cidade, zona ou bairro. A comunidade é criada em função de 

um território específico e as relações desenvolvem-se em nível da proximidade, não 

necessariamente da escolha (DALTON, ELIAS; WANDERSMAN, 2001). Um conceito 

relacionado com comunidade geográfica é o de vizinhança. A ênfase na vizinhança 

enquanto comunidade pode acontecer dada a facilidade na conceptualização do 

construto comunidade quando existem fronteiras físicas ou quando esta está ligada 

historicamente a um local (DUNHAM, 1986). Apesar dos termos comunidade e 

vizinhança serem utilizados comumente, diferem no sentido em que vizinhança se 
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refere a uma área geográfica específica e é geralmente residencial, onde as pessoas 

vivem lado a lado, ou mantêm uma relação face a face, que as afeta 

psicossocialmente, mas não pode depreender-se que os residentes em uma 

vizinhança interajam, partilhem recursos, possuam um poder coletivo ou se 

reconheçam como parte de uma comunidade (AMARO, 2007), pelo que partilhar um 

espaço ou um lugar não gera automaticamente sentido de comunidade2.  

Por outro lado, existem as comunidades relacionais, que se definem pelos interesses, 

propósitos comuns ou marcas culturais e onde as relações se desenvolvem com base 

na partilha de interesses e valores (ORNELAS, 2008). Exemplos de comunidades 

consideradas relacionais são as associações de jovens, de imigrantes ou sindicatos 

(HELLER, 1989). Com o advento da comunicação online, assiste-se a uma 

proliferação de comunidades de interesse e/ou referência de algumas comunidades 

virtuais, complementando ou substituindo mesmo o contato presencial. Estas 

comunidades virtuais inscrevem-se na tipologia de comunidades relacionais, uma vez 

que se definem pela partilha de interesses e não pela localidade. Comunidades como 

a wikipedia ou as redes sociais como o myspace, facebook ou a blogosfera são, hoje 

em dia, referências para muitas pessoas que, a partir destas novas comunidades, 

desenvolvem formas diferentes de relacionamento interpessoal, mais baseado no 

contato virtual (MARANTE, 2010).  

A Teoria de Senso de Comunidade de McMillan e Chavis (1986) é a primeira 

amplamente utilizada e aceita na comunidade científica. Estes autores definem o 

Sentido de Comunidade como “o sentimento de pertença que os membros possuem, 

que se preocupam uns com os outros e com o grupo e uma fé partilhada de que as 

necessidades dos membros serão satisfeitas através do compromisso de estarem 

juntos” (MCMILLAN; CHAVIS, 1986, p.9). A teoria pretende descrever a dinâmica do 

sentido de comunidade levando à identificação dos vários elementos envolvidos e o 

processo pelo qual estes cooperam para produzir a experiência de sentido de 

comunidade, sendo que foram identificadas quatro dimensões: Membership 

(Pertença), Influence (Influência), Integration and Fulfillment of Needs (Integração e 

                                                           
2 Amaro (2007 citado por MARANTE, 2010) sugere que apenas a partir da avaliação do sentido de 
comunidade dos residentes numa vizinhança somos capazes de determinar se uma vizinhança é 
sentida como uma comunidade. 
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Satisfação de Necessidades) e Shared Emotional Connection (Ligações Emocionais 

Partilhadas). 

Pertença pode ser entendido como “um sentimento de que se tem investido parte de 

si para se tornar membro e, portanto, com o direito de pertencer” (BUSS; PORTNOY, 

1967, citados por McMILLAN; CHAVIS, 1986, p.9). Esse estatuto de membro traz 

consigo direitos, mas também deveres ou responsabilidades e disposição para os 

membros se sacrificarem mutuamente, procurando a definição de relações de 

lealdade (McMILLAN; CHAVIS 1986). 

Influência remete para uma relação de bidirecionalidade, isto é, para uma pessoa se 

sentir atraída a um grupo esta deve ter alguma influência sobre o grupo, por outro 

lado, a coesão grupal depende da capacidade do grupo para influenciar os seus 

membros para a conformidade (MCMILLAN; CHAVIS, 1986). Assim, influência diz 

respeito a um processo de negociação entre a identidade do grupo e as diferentes 

identidades e objetivos das pessoas para o grupo, criando uma esfera de influência 

(McMILLAN, 1996). Nestas circunstâncias atualizam-se funções e redefinem-se os 

circuitos e a estrutura de poder. McMillan (1996) afirma que o elemento saliente no 

processo de influência é a confiança, que só se desenvolve através do uso do poder 

na comunidade, e da solução de problemas decorrentes da divisão do poder. 

Para McMillan e Chavis (1986), a satisfação de necessidades e o reforço são uma 

função primária de uma comunidade forte, que deve ser capaz de enquadrar as 

pessoas num conjunto em que se desenvolve uma dinâmica de satisfação e reforço, 

onde alguém satisfaz as necessidades de outros enquanto satisfaz as suas próprias, 

num ciclo de progressiva atualização.  

Ligações Emocionais Partilhadas remetem para uma história partilhada com a qual as 

pessoas se identificam e incorporam na sua história pessoal (McMILLAN; CHAVIS, 

1986) fundada na experiência, para a qual é essencial o contato (McMILLAN, 1996). 

Dentro dessa dimensão foram identificadas características como: quantidade e 

qualidade da interação, desfecho positivo de acontecimentos, partilha de eventos em 

conjunto, importância dos membros para a história do grupo, recompensa dos 

membros através de honra e ligação espiritual à comunidade e aos seus membros 

(McMILLAN; CHAVIS, 1986).  
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Dez anos depois, McMillan (1996) avançou com outros princípios e atualizou a teoria 

de sentido de comunidade renomeando suas dimensões como: Spirit (Espírito - 

correspondente à Pertença), Trust (Confiança – Influência), Trade (Troca – Integração 

e Satisfação de Necessidades) e Art (Arte – Ligações Emocionais Partilhadas), 

redefinindo-a como  

[...] o espírito de permanecer juntos, um sentimento de que há uma estrutura 
com autoridade que pode ser confiada e consciência de que as trocas e o 
benefício mútuo veem de se estar junto e um espírito que vem da partilha de 
experiências que é preservada enquanto arte (McMILLAN, 1996, p.315). 

McMillan (1996) questiona sobre que tipo de experiência coletiva, afinal, se pode 

tornar arte. Avança que o contato não é suficiente, este deve ter determinada 

qualidade para se tornar uma memória coletiva, a comunidade deve partilhar o destino 

das suas experiências comuns em algum sentido – algo como o sentimento de ‘um 

por todos e todos por um’. A arte suporta o espírito e, assim, os quatro elementos se 

ligam num ciclo de auto-reforço, de progressiva renovação. 

No que se refere à dinâmica das dimensões subjacentes ao Sentido de Comunidade, 

McMillan e Chavis (1986) defendem que estes se combinam num modelo circular, de 

auto-reforço, com as diferentes circunstâncias tendo causas e efeitos nas ligações 

estabelecidas com a comunidade e no sentido de comunidade. Este processo 

dinâmico de auto reforço seria influenciado por várias condicionantes como: pelo 

tempo, pelos valores e forças externas como o comércio e a economia, pela mídia, 

pela especialização das profissões, pelos meios de transporte, pela economia e pelas 

políticas de emprego e outras leis, num sentimento que não é estático. 

Um evento para ser partilhado deve ter uma carga dramática, mas nem todos os 

eventos com essa carga podem passar de geração em geração. Algumas histórias 

tornam-se as histórias da comunidade e representam seus valores e tradições. 

Expressões simbólicas como música, dança, comemorações e feriados representam 

uma parte da comunidade, transportando valores que sobrevivem e permanecem 

como parte do espírito da comunidade (da atração e processo de pertença à 

comunidade). 

Para Carlson, Suter e Brown (2008), a interação social (tanto presencial quanto 

remota) não é necessária para existir um sentido de ‘comunidade de marca’. Pelo 
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contrário, os autores propõem existir um ‘senso psicológico da comunidade de marca’, 

por meio da qual um indivíduo pode perceber vínculos relacionais com outros usuários 

de marca como resultado da identificação com as características desejáveis de uma 

determinada marca e/ou das características dos outros consumidores que compram 

a marca. Este sentido não observável da comunidade de marca pode preceder ou 

promover a interação social entre os indivíduos. Resultados de análise empírica 

desenvolvida pelos autores indicam que membros de comunidades psicológica e 

social de marca mostram forte compromisso com a marca. O reforço da imagem da 

marca relacionado a seus atributos pode ser eficaz para criar e manter um senso 

psicológico de ‘comunidade de marca’ e pode ser um método eficaz para atrair clientes 

para uma marca. Por outro lado, a criação de uma comunidade social de marca pode 

fortalecer a retenção de clientes. Contudo, há controvérsias. 

3.2.1 Comunidade de marca 

Teoricamente, uma comunidade é livre para se formar em torno de qualquer marca 

(MUÑIZ; O'GUINN, 2001), para aceitar ou rejeitar quaisquer significados que 

indivíduos, empresas e culturas têm para oferecer (HOLT, 2002) e proliferar ou 

dissolver-se se a distinção é perdida. Aceitando a concepção, as funções e os 

significados anunciados de uma marca, bem como pela alusão aos estereótipos 

culturais de masculinidade, capacidade atlética, fama e sucesso econômico, as 

comunidades de marca se tornam dependentes de seus ambientes sociais. Mesmo 

que as distinções funcionais e estéticas centrais sejam produtos inevitavelmente 

corporativos, uma comunidade de marca pode desenvolver distinções mais estéticas, 

sociais ou políticas e, assim, emancipar-se da influência do marketing. Em outras 

palavras, a fim de manter essas distinções, uma comunidade de marca está vinculada 

à contínua reprodução comunicativa dentro (e eventualmente contra) seus ambientes 

sociais relevantes (LUEDICKE, 2006). 

Conforme Brodie et al. (2011), a natureza das comunidades de marca e seu efeito no 

comportamento do consumidor permanecem inconclusivos. Contudo, como uma 

pesquisa acadêmica, todas as possibilidades devem ser consideradas. 
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3.3 O consumo de marca em outras considerações 

De acordo com Giesler (2003), as marcas são concebidas como sistemas sociais que 

reproduzem distinções econômicas, estéticas, políticas e sociais subjacentes por meio 

de comunicação contínua. Assim, a padronização não apenas de marcas, mas 

também de comunidades de marca e de posicionamentos (ou de discursos  

Parrhesia  no sentido de Foucault) (1983), que estabeleçam e mantenham a distinção 

social dos admiradores de uma marca, implica um posicionamento central público de 

comunidade em três aspectos-chave:  

(1) Primeiro, a descoberta de comunalidades é substituída pela identificação de 

distinções. O prisma de distinções incentiva investigações em múltiplas 

perspectivas e permite, assim, comparações dentro e fora das construções de 

significados (BAECKER, 2001);  

(2) Em segundo lugar, a existência de significados compartilhados e a identificação 

de marca como imperativos para a proliferação de comunidades sucumbe à 

necessidade de discursos. Desta forma, a quantidade e a qualidade das 

contribuições comunicativas, ao invés de afiliação institucional ou de atitudes, 

determinam a associação e a sobrevivência de uma comunidade (LUHMANN, 

1995);  

(3) Terceiro, a suposição inicial da estabilidade de uma comunidade (BERGER; 

LUCKMANN, 1966; KATES, 2004) é substituída por suposta instabilidade (HOLT 

1997). Devido à displicência humana (GLASERSFELD, 2003), as comunidades 

sociais são consideradas dependentes da reprodução comunicativa ao invés de 

serem geralmente persistentes. Este quadro conceitual fornece uma 

compreensão preliminar de comunidades de marca como fenômenos distintos, 

dinâmicos, socialmente incorporados e, portanto, amplia o quadro de 

comunalidades para os ambientes sociais (LUEDICKE, 2006). 

Conforme Luedicke (2006), mais pesquisas precisam ser feitas para melhor entender 

as influências particulares das características distintas de produtos, os esforços de 

marketing, os relatórios de mídia ou de grupos de ativistas sociais sobre o sucesso e 

fracasso de comunidades de marcas. Para o autor, ambientes sociais envolvem 

maldições e bênçãos para comunidades de marca. As bênçãos dizem respeito às 
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simpatias e ameaças exteriores que cocriam a singularidade sobre a qual a 

comunidade é construída, e as maldições se referem aos ambientes sociais, que 

também questionam constantemente a validade e a aceitação social das bases 

dessas comunidades. 

Em outra perspectiva, a literatura tem afirmado que o envolvimento do consumidor 

desempenha um papel central no processo de troca relacional, e que outros conceitos 

relacionais sejam consequências e/ou antecedentes de processos específicos e 

interativos de engajamento. Conforme Prahalad e Ramaswamy (2004a,b), as 

organizações estão buscando cada vez mais o engajamento e a participação do 

consumidor com relação às suas marcas. Por consequência, os indivíduos não são 

mais vistos apenas como destinatários passivos de dicas de marketing, mas cada vez 

mais como participantes proativos da cocriação interativa, geradores de processos de 

valor (VARGO; LUSCH, 2004; SAWHNEY; VERONA; PRANDELLI, 2005), refletindo 

perspectivas teóricas mais amplas da lógica do marketing de relacionamento 

(SRIVASTAVA; KALE, 2003; SWEENEY; CHEW, 2010; HOLLEBEEK, 2012). 

A partir de uma perspectiva lógica de ‘serviços dominantes’ (servicedominant S-D), 

Vargo (2009) se refere à noção de engajamento do consumidor como ‘uma visão de 

relacionamentos transcendentes’, que contrasta com a visão mais tradicional do 

marketing de relacionamentos rotulados com uma perspectiva de ‘produtos 

dominantes’ (goodsdominant G-D). Esta perspectiva relacional ‘transcendente’ mais 

ampla reconhece que o comportamento do consumidor seja centrado em experiências 

interativas de clientes e/ou outros interessados que ocorrem em ambientes 

complexos, cocriadores. Dentro desta relação de domínio de marketing ampliado, o 

foco de empresas estaria em clientes existentes e potenciais, bem como em 

comunidades de consumidores e suas redes cocriativas de valor organizacional. 

Como tal, o conceito de engajamento do consumidor seria centrado em experiências 

específicas do consumidor interativo (BRODIE et al., 2011).  

Da mesma forma, Lusch e Vargo (2010) sugerem que essas experiências interativas 

do consumidor cocriadas junto a outros atores podem ser interpretadas como o ato de 

‘envolvimento’. 
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As raízes teóricas do conceito de engajamento do consumidor surgiram em Vivek, 

Beatty e Morgan (2012) como um ‘domínio expandido de marketing de 

relacionamento’, que postulam o engajamento do consumidor como um conceito 

central dentro do sistema de comercialização.  

Com relação específica à marca, Hollebeek (2011, p. 6) conceitua o envolvimento de 

cliente "em nível motivacional relacionado à marca, e em estado mental dependente 

do contexto, caracterizado por níveis específicos de atividade cognitiva, emocional e 

comportamental nas interações com a marca". 

Pode-se dizer não existir consenso entre os pesquisadores quanto às consequências 

do envolvimento de clientes quanto à preferência de marcas (BRODIE et al., 2011), 

pois alguns consideram a confiança (CASALO; FLAVIAN; GUINALIU, 2007; 

HOLLEBEEK, 2011), outros a satisfação (BOWDEN, 2009a), outros ainda o 

comprometimento, conexão emocional e aderência (CHAN; LI, 2010), 

empoderamento (COVA; PACE, 2006; FÜLLER et al., 2009), valor do consumidor 

(GRUEN; OSMONBEKOV; CZAPLEWSKI 2006; SCHAU; MUÑIZ JR.; ARNOULD 

2009) e lealdade (ANDERSEN, 2005; CASALO et al., 2007; SCHOUTEN; 

McALEXANDER; KOENIG, 2007; BOWDEN, 2009a,b).  
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4 CONSUMO DE STATUS E MATERIALISMO 

4.1 Consumo de status 

O consumo de status é o processo motivacional pelo qual o indivíduo procura melhorar 

seu padrão social através do consumo de produtos que conferem ou simbolizam 

status para si e ao seu ambiente (EASTMAN; GOLDSMITH; FLYNN, 1999). 

O consumo se relaciona não somente com a satisfação de necessidades, mas com a 

manutenção ou aquisição de um status social. Em outras palavras, ao lado da 

importância intrínseca que possui, o consumo simboliza o status do indivíduo ou do 

grupo dentro de uma sociedade mais ampla (WILLEMS, 1945, citado por PLURAL, 

2013). 

Conforme Pasdiora e Brei (2014), a Teoria de Consumo de Status (TCS) é uma 

abordagem que analisa a busca por diferenciação social por meio do consumo de 

bens, ou seja, procura compreender a busca por diferenciação social pelo consumo 

de bens. Seus primeiros teóricos foram Veblen [1899] (1988) e Simmel (1904). O 

primeiro desenvolveu o conceito de consumo conspícuo3 ao descrever como os bens 

materiais se tornaram a base convencional da honorabilidade das camadas ricas 

estadunidenses no final do século XIX. Essa atividade de consumo tinha apenas o 

objetivo de aumento de status, ideia que foi contra a até então estabelecida teoria 

econômica neoclássica (CHAUDHURI; MAJUMDAR, 2006), mais focada no consumo 

de bens utilitários para a satisfação de necessidades. Desse modo, além da função 

de satisfazer necessidades, o consumo passou a indicar o nível de riqueza e o status 

social da pessoa (VEBLEN, 1988).  

O consumo conspícuo não é a única forma de ostentação. Veblen (1993) reconhece 

que a riqueza não é o único critério usado para julgar o valor de uma pessoa, e uma 

‘comparação injusta’ entre as pessoas poderia ser realizada de acordo com outros 

sinais de ‘força moral, física, intelectual ou estética’. No entanto, o autor argumenta 

que essas bases de estimativa aparentemente não econômicas estão, na realidade, 

intrinsicamente ligadas à comparação pecuniária e são dificilmente ignoradas. 

                                                           
3 'Meio de demonstração de força pecuniária', 'consumo como uma evidência de riqueza', um fenômeno 
com suas raízes nas divisões em uma sociedade que antecedeu a existência de uma classe abastada. 
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Diferentes níveis de riqueza são revelados em diferentes tipos de expressões, levando 

alguém a considerar, por exemplo, uma determinada obra de arte como esteticamente 

agradável não porque assim seja, mas porque é uma prova de posse de maior riqueza. 

A afluência humana subconsciente se tornou a base atual da maior parte da avaliação 

do valor em homens mesmo quando sua incidência é aparentemente não econômica. 

Veblen exemplifica como ‘prova evidente de riqueza’ a existência de donas de casa 

que dedicam suas vidas apenas a ‘assuntos domésticos de caráter decorativo e de 

limpeza’, sinal claro de não precisarem trabalhar para a renda familiar.  

Por um lado, a ostentação — o desejo de exibir a riqueza como um meio de alcançar 

prestígio — já não é realizada somente pelo consumo que é visível, mas informa 

muitas outras ações da humanidade com motivações não pecuniárias. Por outro lado, 

a humanidade é enganada ao julgar ações ou produtos não econômicos usando um 

critério econômico. Na opinião de Veblen (1998), a ostentação do consumo conspícuo 

leva a falsos entendimentos de valor e é prejudicial à sociedade. 

Em 1899, Veblen (1988) apontou o fenômeno da transcendência por trás do ato de 

consumir, em que o indivíduo utiliza o consumo como forma de alçar posições sociais 

por meio de promessas de um mundo novo, decorrente do próprio consumo. Seguindo 

a mesma ideia, Simmel (1904) desenvolveu o conceito da emulação de classe, ou 

seja, os indivíduos emulam a classe superior procurando ascender socialmente pela 

imitação dos padrões de consumo. A união dos conceitos desses autores clássicos 

deu origem à Teoria do Trickle-Down (TTD), que descreve que os desejos por 

símbolos de status do consumo conspícuo ‘descem’ a hierarquia social à medida que 

cada classe tenta emular a classe imediatamente superior. Entretanto, pesquisas 

recentes mostram que há diferenças sobre como ocorre esse processo, dependendo 

do grau de desenvolvimento econômico do país e de sua estrutura de classes. 

(ÜSTÜNER; HOLT, 2010). 

A TCS, contudo, não se limita a esses construtos. Bourdieu (2001, 2005, 2008), por 

exemplo, aborda a relação entre classe, gosto e consumo a partir da perspectiva de 

distinção social. O autor mostra que o gosto – compreendido como hábito de consumo, 

pois é a propensão para a apropriação, material ou simbólica, de determinada classe 

de objetos ou práticas – está intimamente relacionado com a posição no espaço social 

e se desenvolve a partir do habitus que lhe é próprio. Afinal, cada condição de 
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existência produz um habitus único, pois essa é uma forma incorporada das condições 

de classe e dos condicionamentos impostos por ela, que funciona como princípio 

gerador e unificador das práticas.   

O habitus consiste em um conjunto de relações históricas arraigadas nos corpos 

individuais na forma de esquemas mentais e corpóreos de percepção, apreciação e 

ação. Para Bourdieu, essa incorporação depende apenas das experiências sociais e, 

particularmente, das experiências de educação inicial (BOLTANSKI, 2005). Como o 

habitus resulta da internalização de estruturas externas, reage às solicitações do 

campo de maneira coerente e sistemática. É uma estrutura profunda, historicamente 

constituída, institucionalmente fundamentada e, portanto, socialmente variável. 

(BOURDIEU; WACQUANT, 1992). 

Os gostos, assim como as necessidades, variam conforme o nível econômico. 

Enquanto as classes mais baixas têm como estilo de vida a realização das 

necessidades básicas do mundo, as classes mais abastadas, que possuem melhores 

condições de satisfazer essas prioridades, buscam necessidades que, para os menos 

favorecidos, são luxos irrealizáveis. Esses luxos são objetos de conforto que se 

tornam uma necessidade. As práticas realizadas nessas condições se constituem 

“uma experiência liberada da urgência e a prática de atividades que tenham, nelas 

mesmas, sua finalidade” (BOURDIEU, 1983, p.87). 

Para falar do consumo na era moderna, Baudrillard (1996, p.10) afirma que desde 

sempre o consumo de bens foi fruto de diferenciação, “é uma função social de 

prestígio e de distribuição hierárquica”. O valor de troca supera a simples 

necessidade, o valor de uso, fornecendo a possibilidade de distinção social e de uma 

ideologia a ela ligada. Assim, o objeto não é somente uma função da necessidade, já 

que uma verdadeira análise deve levar em conta os motivos de sua existência, o 

significado atribuído à troca: “o valor do signo de troca é fundamental”. 

A compreensão do ‘consumo de status’ não é simples e depende de vários 

parâmetros, como, por exemplo, o estilo de vida, 

[...] um conjunto unitário de preferências distintivas que exprimem, na lógica 
específica de cada um dos subespaços simbólicos, mobília, vestimentas, 
linguagem ou hexis corporal, a mesma intenção expressiva, princípio de 
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unidade de estilo que se entrega diretamente à intuição e que a análise 
destrói ao recortá-lo em universos separados” (BOURDIEU, 1983, p.83-84). 

De certa forma, Baudrillard se aproxima do conceito de Bourdieu de ‘necessidade 

básica’: o objeto não é simplesmente a satisfação dessa necessidade, mas o local de 

uma produção para satisfazer demandas que surgem (como novas) conforme se 

ascende na escala social. Assim, é necessário levar em conta não apenas os objetos 

que uma classe tem em comparação à outra, mas também sua quantidade e, mais 

importante, a qualidade desse objeto, sua disposição e qual a o uso final dado a ele.  

Pode-se, assim, em um primeiro momento,  

[...] considerar os objetos em si próprios e a sua soma como índice de 
pertença social, mas é muito mais importante considerá-los, na sua escolha, 
organização e prática, como o suporte de uma estrutura global do ambiente 
circundante, que é simultaneamente uma estrutura ativa de comportamento 
(BAUDRILLARD, 1996, p.17, citado por GAMBARO, 2012, p.22). 

Conforme Gambaro (2012), o principal ponto de aproximação entre Baudrillard (1996) 

e Bourdieu (1983) se refere às estratégias de consumo (de objetos ou de arte) como 

estratégias também de diferenciação. Se Bourdieu (1983) fala de uma cultura ‘por 

direito’ oposta a uma cultura referenciada, Baudrillard (1996) enxerga nos meandros 

dessa oposição os sinais de embate, uma luta de classe de uma perspectiva de 

movimentação, de ‘progresso capitalista’ entre as classes sociais. E, como 

determinante das diferenças, o objeto pelo qual os significados são adquiridos: para 

Bourdieu (1983), por exemplo, não importa que as classes alta e média frequentem o 

teatro, uma vez que o tipo de aproveitamento será diferente. Nesse aspecto, 

Baudrillard (1996) observa ser importante analisar ‘como’ cada indivíduo usa o objeto. 

O status é a posição na sociedade atribuída a um indivíduo por outros e, conforme 

Eastman, Goldsmith e Flynn (1999), é classificado em função da sua origem: (1) o 

status por definição é herdado por nascença e está relacionado com o luxo fundado 

sobre os valores da aristocracia; (2) o status originário da realização é aquele que 

emana de um reconhecimento social conquistado por um traço distintivo (grande 

saber, poder ou respeito); e (3) o status pelo consumo é originado pelo consumo de 

produtos que sejam símbolos de status. Neste estudo interessa a terceira categoria, 

e direcionado às classes C e D. Veblen (1980) foi um dos primeiros a formular a 

relação entre a competição por aquisição de bens e a manutenção de status e a 
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estudar como a riqueza pode agregar prestígio ao seu possuidor (TASCHNER, 1997; 

ROCHA, 1999).  

As principais associações com o consumo por status são: a) a congruência da imagem 

da marca com a autoimagem de quem consome; b) a familiaridade com o produto e a 

marca; c) a atitude com relação à marca acerca da sua qualidade e valor (O’ CASS; 

FROST, 2002). 

No consumo para obtenção de status, o objetivo do consumidor é obter 

reconhecimento pelo grupo de uma certa posição na hierarquia social. Por 

consequência, as mercadorias são usadas como forma de criar e manter distinções 

sociais (FEATHERSTONE, 1995). A funcionalidade tornou-se desprezível em relação 

à crença de que o consumo de marcas de status traz o sucesso e admiração entre 

seus pares (LINDSTRON, 2003; WEILBACHER, 2003; GOLDBERG et al., 2003; 

SCHOR, 2005). 

Quando se escolhe uma marca, isto ocorre porque ela tem significado e é consistente 

com as necessidades, valores e estilo de vida (VAREY, 2002; LINDSTROM, 2003; 

SCHOR, 2005). Pode-se, também, fazer julgamento sobre outras pessoas pelos 

produtos e marcas que usam. Algumas marcas ajudam a comunicar algo sobre o 

indivíduo e, complementarmente, essas associações são específicas de cada cultura 

(VAREY, 2002).  

Corroborando esse entendimento, em sua pesquisa Altaf, Troccoli e Moreira (2013, 

p.773) obtiveram posicionamentos de entrevistados homossexuais masculinos quanto 

ao fato de que procuram ‘usar roupas que passam a ideia de uma pessoa bem 

sucedida’, adorando ‘ternos da (marca) Hugo Boss’, afirmando que ‘a imagem é bem 

importante’, que ‘o ideal é misturar um pouco de tudo e usar a marca como 

componente da identidade’, e que ‘a marca simplesmente me completa’.  

De acordo com Santaella (2004, citada por PEREZ, 2004, p. 1): 

Produto não vale por seu uso, mas pelo coeficiente de fantasia desejante que 
nele se corporifica. Ora a marca, como símbolo, não só tem o poder de atrair 
para si esse coeficiente como também adiciona a ele o seu próprio valor. Por 
isso mesmo, a marca passa a funcionar como um verdadeiro nó gótico que 
sintetiza e amarra todas as facetas simbólicas, sociais e psíquicas da relação 
do produto com a empresa, de um lado, e com o consumidor, de outro. Não 
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é por acaso que, no universo do consumo, no qual os signos, que se aderem 
às mercadorias, valem mais do que as próprias mercadorias, a marca passou 
a ser o maior patrimônio das empresas, o seu patrimônio identificatório, 
simbólico, agregador de valores. 

Para Berthon, Hulbert e Pitt (1999), a função central da marca é criar um diferencial 

entre as instituições que oferecem produtos ou serviços similares que satisfaçam os 

desejos dos consumidores. Essa distinção primordial é a origem de uma série de 

benefícios para o comprador e para o vendedor (FIG.3): para o comprador a 

segurança de qualidade e redução do risco percebido, status (se for uma marca que 

simbolize status), identificação em torno da construção do relacionamento; para o 

vendedor a familiaridade da marca facilita a introdução no mercado de novos 

produtos, a comunicação do produto é facilitada, há maior repetição de compra devido 

à construção de relacionamento e construção de lealdade com o comprador. Além 

disso, a diferenciação do produto facilita a cobrança de preços mais elevados. 

 
Figura 3 - Benefícios que a marca traz ao consumidor e ao vendedor 

Fonte: CHAGAS NETO 2006, p.32. 
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“Em sociedades novas em que a riqueza não chegou a formar ‘tradição’, o consumo 

simbólico é uma arma importante na luta competitiva pelo status” (PLURAL 2013, 

p.143). Rivalizando com o ‘novo rico’, o homem de tradição e de bom gosto consome 

de forma disciplinada e discreta. Fugindo às ‘áreas de consumo’ invadidas pelos que 

tencionam conquistar um status mais alto, o consumidor tradicional defende-se não 

somente com a sanção do ridículo a que se expõe o ‘novo rico’, mas sobretudo pelo 

refinamento e pela sobriedade no consumo. A arquitetura da casa, a mobília, a marca 

do automóvel, até a cor da indumentária simbolizam o desejo da distância e da 

segregação social. 

Na opinião de Troccoli e Altafi (2008), na ‘teoria da congruência’ de Sirgy (1982) uma 

percepção de valor de autoimagem (positiva ou negativa) interage com uma 

percepção de valor da imagem do produto (positiva ou negativa). A autoestima 

procura por produtos que elevem o valor de autoimagem, e a autoconsistência procura 

por produtos que não contrariem a autoimagem e atuem como fatores mediadores. 

Sirgy (1982) expõe, ainda, o conceito de atitude global da pessoa (que engloba a 

autoestima e a autossatisfação) e a trata como um julgamento consciente da relação 

entre o ‘eu real’ de um indivíduo e seu ‘eu ideal’ ou social. Esta noção deixa explícita 

a situação de comparação que o indivíduo faz entre seu autoconceito real e aquilo que 

ele gostaria de ser e entre seu autoconceito e sua percepção de outros indivíduos de 

seu grupo social. 

Traçando um paralelo desses conceitos com o universo do luxo, Troccoli e Altafi 

(2008) afirmam que o consumo como construção da identidade do indivíduo também 

é muito importante, pois, citando Vigneron e Johnson (2004), a pessoa assume 

comportamento de compra de acordo com o estilo de vida das classes mais altas e 

rejeita o que se assemelha às classes mais baixas.  

Nesse sentido e de acordo com Belk (1988), o conceito de materialismo se torna 

relevante, pois, sendo abstrata, a identidade precisa se evidenciar mediante aspectos 

concretos que são, prioritariamente, aquilo que se faz e aquilo que se tem.  
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4.2 Materialismo 

O Materialismo sustenta que a única coisa cuja existência pode verdadeiramente ser 

comprovada é a matéria e que todos os fenômenos são o resultado de interações 

materiais, com nenhuma consideração quanto a espírito ou consciência. O termo 

‘materialista’ refere-se a uma pessoa para quem recolher bens materiais é uma 

prioridade importante, ou quem persegue principalmente riqueza e luxo ou caso 

contrário, exibe o consumo conspícuo. Isto pode ser mais precisamente denominado 

materialismo econômico (MASTIN, 2008).  

Para compreender o materialismo, é necessário compreender as atitudes e os 

processos associados com valores materialistas. Assim, pode-se questionar: comprar 

fazem materialistas felizes? Na prática obtêm o efeito positivo esperado do consumo? 

Uma vez que a motivação para a busca dos consumidores materialistas é melhorar 

seu bem-estar, é razoável perguntar se eles de fato obtêm mais prazer de consumo 

do que aqueles consumidores com baixo materialismo? Compras podem promover 

felicidade, mas não necessariamente para aqueles que acreditam que sua felicidade 

depende de suas compras (RICHINS; McKEAGE; NAJAR, 1992). 

Para Richins (1991, p.8), “consumidores materialistas podem enxergar o consumo de 

luxo como uma forma de alcançar a felicidade e podem usar esse mesmo critério para 

avaliar seu sucesso e o dos outros”. Belk (1988) ressalta que apesar de não existir 

relação positiva entre materialismo e felicidade é extremamente importante que os 

produtos de luxo sejam representados para ‘parecer ser’ a razão de viver do indivíduo. 

Conforme Hawkins, et al. (2007), alguns produtos adquirem significado substancial 

para um indivíduo ou são utilizados para sinalizar aspectos particularmente 

importantes da personalidade daquela pessoa para as outras.  

De acordo com Altaf, Troccoli e Moré (2012), essa colocação remete à ‘Teoria do Eu 

Estendido’ de Belk (1988), que consiste no ‘eu somado às posses’: as pessoas 

definiriam a si mesmas, em parte, por meio de suas posses. Essa teoria se funda na 

ideia de que as posses seriam mais do que apenas uma manifestação da autoimagem 

de alguém, chegando ao ponto de constituir parte integral de sua autoidentidade. Esta 

(também denominada autoconceito), por sua vez, é definida por Hawkins, 
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Mothersbaugh e Best (2007, p.228) como “a totalidade dos pensamentos e 

sentimentos do indivíduo em relação a si mesmo como objeto”.  

O autoconceito e o self (o ‘eu’) têm sido amplamente estudados tanto pela psicologia 

quanto pelo marketing pela eficácia de ambos os construtos para o aprofundamento 

do estudo das motivações ao consumo de bens e de serviços. Muito embora Cavallet-

Mengarelli (2008, p.32) afirme que autoconceito e self “se confundem em alguns 

estudos e abordagens”, eles podem ser entendidos de formas diferentes. Assim, para 

Doron e Parot (1998, p.12) autoconceito seria “uma representação de si mesmo no 

sistema de conhecimento do indivíduo”, enquanto self remeteria a uma percepção 

mais ampla, “aquilo que define a pessoa em sua totalidade” (DORON; PAROT, 1998, 

p.34). Corroborando essa visão, Cavallet-Mengarelli (2008, p.22) ressalta que “o self 

é a pessoa enquanto lugar da atividade psíquica em sua totalidade”.  

A psicologia apresenta o construto do autoconceito a partir de diferentes premissas 

teóricas, sintetizadas e contextualizadas por Reed II (2002), que afirma que qualquer 

paradigma de autoconceito se inicia com a definição do construto, o que possibilita 

avaliar suas dimensões e com a determinação de onde ele reside. Esses paradigmas 

respondem a questões tais como se o autoconceito estivesse relacionado a estruturas 

mais introspectivas do indivíduo – pensamento, crenças e atitudes – ou a interações 

individuais dessa pessoa na rede social.  

Para Miranda (1998), as teorias do autoconhecimento podem ser classificadas em 

seis tipos, com suas respectivas formas de ver o construto: psicanalítica (um sistema 

marcado pelos conflitos), comportamental (um conjunto de respostas condicionadas), 

orgânica (em termos de desenvolvimento e funcionalidade), fenomenológica (do ponto 

de vista do indivíduo de uma forma holística), cognitiva (um sistema conceitual de 

processamento de informações) e social (em função de interações sociais). É essa 

última, em conjunto com a definição cognitiva - que, segundo Miranda (1998, p.27), 

“focaliza o processo pelo qual os indivíduos interpretam ações dos outros e escolhem 

a forma mais adequada de se expor para a sociedade”.  

Na associação de ‘senso de comunidade’ ao materialismo e ao consumo, foram 

encontradas em Castilhos (2014, p.5) as seguintes considerações: 
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[...] “o entendimento das pessoas transforma espaço em lugar” 
(ROTENBERG; MCDONOGH, 1993, p. xiii4). Assim, lugares urbanos são 
locais onde ocorrem interações sociais e onde as pessoas constroem sentido 
de pertencimento, memórias coletivas e identidades compartilhadas 
(VISCONTI et al., 2010). Ao mesmo tempo, tais lugares reservam a 
possibilidade do encontro com o outro, tomado como estranho social, que por 
sua natureza desconhecida, causa desconforto e provoca sentimentos de 
evitação (CLARKE, 19975). A tipologia de lugares urbanos (...) procura dar 
conta dessas contradições entre familiaridade e estranhamento, apropriação 
e compartilhamento. Os lugares podem ser entendidos a partir da conjunção 
entre duas dimensões: (1) a diversidade social relativa do lugar, heterogêneo 
ou homogêneo, de acordo com sua capacidade e desejo de comportar 
múltiplos grupos sociais e, consequentemente, múltiplos significados e (2) o 
caráter de propriedade, público ou privado, que emerge da presença ou não 
do controle direto sobre o acesso e/ou significados do lugar por parte de um 
grupo específico. De maneira geral, os diferentes tipos de lugares se prestam 
a análises acerca da coprodução da experiência de consumo localizada 
(HOLBROOK, 20066) e das diferentes formas pelas quais os consumidores 
se apropriam dos lugares como recursos em projetos de identidade 
(DEBENEDETTI et al., 20137). 

Tendo em vista o conteúdo da revisão da literatura apresentada, pode-se perceber a 

complexidade do comportamento do consumidor em relação às suas preferências por 

marcas, consumo de status e materialismo, justificando-se o desenvolvimento deste 

estudo. O próximo capítulo estabelece o percurso metodológico utilizado, que delineia 

a possibilidade de se obter considerações mais efetivas sobre o comportamento do 

consumidor, especialmente homens das classes C e D. 

                                                           
4 ROTENBERG, R.; MCDONOGH, G. The Cultural meaning of urban space. Toronto: Abc-clio, 1993. 
5 VISCONTI, L. M.; SHERRY JR., J. F.; BORGHINI, S.; ANDERSON, L. Street Art, Sweet Art? 
Reclaiming the “Public” in Public Place. Journal of Consumer Research, v.37, n.3, p.511–529, 2010. 
6 HOLBROOK, M. B. The Consumption Experience--Something New, Something Old, Something 
Borrowed, Something Sold: Part 1. Journal of Macromarketing, v. 26, n. 2, p.259–266, 2006.  
7 DEBENEDETTI, A.; OPPEWAL, H.; ARSEL, Z. Place Attachment in Commercial Settings: A Gift 
Economy Perspective. Journal of Consumer Research, v. 40, n. 1, p. 1–37, 2013. 
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5 METODOLOGIA 

5.1 Caracterização da pesquisa 

Com o intuito de identificar o índice de ostentação no consumo ou a propensão ao 

materialismo relacionados à marca de produtos por parte de homens na faixa etária 

18-40 anos de classes C e D, iniciou-se o percurso metodológico por pesquisa 

bibliográfica, feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas e 

publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos e páginas 

de web sites, o que permitiu à pesquisadora conhecer o que já se estudou sobre o 

assunto. 

Em virtude do restrito volume de pesquisas relacionadas ao comportamento de 

consumo das classes brasileiras C e D, decidiu-se realizar uma pesquisa tanto 

qualitativa quanto quantitativa. As pesquisas qualitativas têm caráter exploratório, pois 

estimulam os entrevistados a pensar e falar livremente sobre algum tema, objeto ou 

conceito. Fazem emergir aspectos subjetivos, atingem motivações não explícitas ou 

mesmo não conscientes, e isso ocorre de forma espontânea. Ao mesmo tempo, a 

pesquisa foi quantitativa, adequada para apurar opiniões e atitudes explícitas e 

conscientes dos entrevistados, pois utilizam instrumentos padronizados 

(questionários), utilizados quando se sabe exatamente o que deve ser perguntado 

para atingir os objetivos da pesquisa.  

Nas palavras de Lüdke e André (1986, p.11), a pesquisa qualitativa 

[...] tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador 
como seu principal instrumento. [...] os dados coletados são 
predominantemente descritivos. [...], a preocupação com o processo é muito 
maior do que com o produto [...] e a análise dos dados tende a seguir um 
processo indutivo.  

Em termos de confiabilidade de resultados, a pesquisa quantitativa é obtida por meio 

de resultados exatos evidenciados por meio de variáveis pré-estabelecidas, em que 

se verifica e explica a influência sobre as variáveis mediante análise da frequência de 

incidências e correlações estatísticas (MICHEL, 2005). 
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Baseada nos objetivos é descritiva, exigindo uma série de informações sobre o que 

se deseja e pretendendo descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade 

(TRIVIÑOS, 1987). 

Quanto aos procedimentos, optou-se por uma pesquisa com survey, que busca 

informações diretamente junto a um grupo de interesse a respeito dos dados que se 

deseja obter (GERHARDT; SILVEIRA 2009, p.39). Trata-se de um procedimento útil 

especialmente em pesquisas exploratórias e descritivas (SANTOS, 1999). A pesquisa 

com survey pode ser referida como sendo a obtenção de dados ou informações sobre 

as características ou as opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como 

representante de uma população-alvo, utilizando um questionário como instrumento 

de pesquisa (FONSECA, 2002, p. 33). 

5.2 Unidade analítica e Unidades de observação 

A unidade de análise é o comportamento do consumidor das classes C e D com 

relação ao consumo de produtos de marcas que usam. 

As unidades de observação são homens na faixa etária 18-40 anos selecionados em 

um shopping, uma indústria de fabricação de máquinas pesadas, um camelódromo e 

em uma indústria de óleos em Contagem, além de em uma escola de ensino técnico 

profissional em Ribeirão das Neves, MG. Os respondentes fora dessa faixa etária 

tiveram seus questionários descartados. Os locais foram selecionados em virtude da 

alta possibilidade de localização de homens das classes C e D.  

5.3 Universo e Amostra 

O posicionamento geográfico dos sujeitos foi restrito ao público de dois municípios 

pertencentes à Região Metropolitana de Belo Horizonte, pois, como afirma Slater 

(2002), a cultura e a subcultura nas quais o indivíduo está inserido moldam 

diretamente a personalidade da pessoa, podendo vir a impactar diretamente seus 

hábitos de consumo. 

A amostra é parte representativa do universo, sendo 310 respondentes na faixa etária 

18-40 anos, entendida como os maiores consumidores. Dentre eles foram aplicados 

98 questionários da parte qualitativa. 
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5.4 Processamento e Análise dos dados 

Os consumidores foram divididos em grupos demográficos, que mede aspectos 

observáveis de uma população, como idade, escolaridade e renda. Dessa forma, 

analisar o comportamento dos grupos sociais representa uma boa forma de explorar 

o comportamento simbólico do consumidor (HIRSCHMAN, 1986).  

O instrumento foi inspirado em Gaskell (2004), para quem a entrevista de uma 

pesquisa requer a consideração de duas questões centrais: o que perguntar e a quem 

perguntar. As entrevistas apoiaram-se na aplicação de um formulário impresso, 

utilizado como guia na condução do encontro. O formulário foi adaptado pela 

pesquisadora deste estudo e dividido em duas partes:  

(1) identificação do respondente, abrangendo dados relativos à profissão, renda, 

idade e escolaridade, com garantia de confidencialidade na divulgação dos 

resultados;  

(2) identificação dos padrões de consumo dos respondentes, em que foram 

avaliados: a) o prazer em comprar; b) a importância e a satisfação de comprar; 

c) o prazer em adquirir produtos de marca; d) a importância dessas aquisições; 

e) o índice de sociabilidade e pertença a comunidades. 

A parte qualitativa, constante de sete perguntas abertas, complementa a pesquisa.  

5.4.1 Parte quantitativa 

A parte quantitativa da pesquisa foi obtida por meio de quatro direcionamentos. 

Eastman, Goldsmith e Flynn (1999) desenvolveram uma escala unidimensional 

autodeclarada para ser utilizada pelos profissionais de marketing na investigação da 

tendência de seu público-alvo a consumir status. No mesmo estudo, foram também 

criadas outras duas escalas para medir construtos próximos ao de consumo por 

status, mas distintos dele: a escala de sociabilidade (de 4 itens autodeclaratórios), que 

consiste em avaliar quanto a pessoa aprecia estar em companhia de outras pessoas, 

e a escala de não funcionalidade (de 5 itens autodeclaratórios), que corresponde à 

tendência de se comprar produtos somente pelos motivos de utilidade embutidos 

(STREHLAU; ARANHA 2004).  
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Status 

ST1 - Eu compraria um produto somente porque ele me dá status. 
ST2 - Eu me interesso por novos produtos que dão status. 
ST3 - Eu pagaria mais por produtos de mais status. 
ST4 - O status que um produto me dá é irrelevante (codificação reversa). 
ST5 - Um produto é mais valioso para mim se tiver grife. 

Sociabilidade 

SO1 - Eu não me considero uma pessoa muito sociável (codificação reversa). 
SO2 - Eu não aprecio eventos sociais (codificação reversa). 
SO3 - Eu prefiro estar só do que rodeado de pessoas (codificação reversa). 
SO4 - Eu aprecio sair com grupos de pessoas. 
SO5 - Eu não gosto de conhecer novas pessoas. 

Não-funcionalidade 

F1 - É bobagem comprar produtos que não sejam práticos (codificação reversa). 
F2 - Eu não gastaria dinheiro com produtos pouco práticos (codificação reversa). 
F3 - Eu compro produtos por razões não funcionais. 
F4 - Eu só compro produtos que tenham um propósito funcional (codificação reversa). 

As escalas de sociabilidade e não-funcionalidade são aplicadas em conjunto com a 

SCS e utilizadas no processo de validação desta última: uma análise fatorial 

confirmatória dos 14 itens deve resultar em três fatores razoavelmente ortogonais, 

com os itens de cada escala “carregando” fortemente em apenas um dos três fatores, 

com o intuito de medir características distintas dos consumidores (STREHLAU; 

ARANHA 2004).  

O ponto de partida para a Escala de Consumo de Status adaptada ao Brasil (SCS-

Brasil) foi o 5º estudo de Eastman, Goldsmith e Flynn (1999) com o formato Likert em 

7 pontos definida no estudo original, com 1 correspondendo a ‘concordo totalmente’ e 

7 a ‘discordo totalmente”. Os itens das três escalas foram mesclados aleatoriamente 

e apresentados da forma reproduzida na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Escala de Consumo de Status 
Continua 

        Discordo             Concordo 
        totalmente           totalmente 

Eu não gosto de conhecer pessoas novas 1 2 3 4 5 6 7 

Um produto é mais valioso para mim se tiver grife 1 2 3 4 5 6 7 

É bobagem comprar produtos que não sejam práticos 1 2 3 4 5 6 7 

Eu me interesso por novos produtos que dão status  1 2 3 4 5 6 7 

Eu não gastaria dinheiro com produtos pouco práticos  1 2 3 4 5 6 7 

Eu não me considero uma pessoa muito sociável 1 2 3 4 5 6 7 

Eu compraria um produto somente porque ele me dá status 1 2 3 4 5 6 7 

Eu não aprecio eventos sociais 1 2 3 4 5 6 7 

Eu só compro produtos que tenham um propósito funcional 1 2 3 4 5 6 7 
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Tabela 2 – Escala de Consumo de Status 

Conclusão 
        Discordo             Concordo 
        totalmente           totalmente 

Eu aprecio sair com grupos de pessoas 1 2 3 4 5 6 7 

Eu pagaria mais por produtos de mais status 1 2 3 4 5 6 7 

Eu prefiro estar só do que rodeado de pessoas 1 2 3 4 5 6 7 

Eu compro produtos por razões não funcionais 1 2 3 4 5 6 7 

O status que um produto me dá é irrelevante 1 2 3 4 5 6 7 

Fonte: EASTMAN; GOLDSMITH; FLYNN 1999; STREHLAU; ARANHA 2004. 
 
 

Como complementação, decidiu-se inserir outra Escala de Concordância, desta vez 

baseada em Canniatti-Ponchio, Aranha e Todd (2007), adaptada por Bacha et al. 

(2012, p.35) e ainda uma vez adaptada pela pesquisadora deste estudo. Os 

parâmetros envolvem Centralidade, Sucesso e Felicidade (TAB.3). 

 

Tabela 3 – Escala de Materialismo 
        Discordo             Concordo 
        totalmente           totalmente 

Centralidade        

Gosto de produtos especiais em minha vida 1 2 3 4 5 6 7 

Uma das realizações mais importantes da vida de uma pessoa 
inclui suas aquisições materiais 

1 2 3 4 5 6 7 

Gosto de gastar dinheiro com produtos de marca 1 2 3 4 5 6 7 

Admiro pessoas que possuem carros, roupas e acessórios de 
marca 

1 2 3 4 5 6 7 

Gosto de possuir coisas que impressionam as pessoas 1 2 3 4 5 6 7 

Gastar muito dinheiro está entre as coisas mais importantes da 
vida  

1 2 3 4 5 6 7 

Procuro manter minha vida o mais simples possível 1 2 3 4 5 6 7 

Sucesso        

Comprar coisas me dá muito prazer 1 2 3 4 5 6 7 

Incomoda-me quando não posso comprar tudo o que desejo 1 2 3 4 5 6 7 

Ficaria mais feliz se tivesse mais dinheiro para comprar mais 
produtos de marca 

1 2 3 4 5 6 7 

Minha vida seria melhor se eu tivesse coisas que não tenho 1 2 3 4 5 6 7 

Felicidade        

Normalmente só compro as coisas que preciso 1 2 3 4 5 6 7 

Tenho todas as coisas que necessito para aproveitar a vida 1 2 3 4 5 6 7 

Gosto menos de bens materiais de marca que outras pessoas que 
conheço 

1 2 3 4 5 6 7 

Eu não seria mais feliz se tivesse produtos de marca 1 2 3 4 5 6 7 

Fonte: CANNIATTI-PONCHIO; ARANHA; TODD, 2007; BACHA et al. 2012, p.35; adaptação pela 
pesquisadora, 2014. 

 

Até aqui as três escalas se referem ao consumo e à importância de adquirir marcas 

para, possivelmente, caracterizar ostentação. Contudo, em suas reflexões a partir da 

revisão da literatura, a pesquisadora deste trabalho entendeu ser possível que esse 

consumo (padronizado em termos de aquisição de produtos diferenciados) pudesse 

se originar de um ‘senso de comunidade’.   
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O Senso de Comunidade diz respeito a um contexto, cujos elementos e dinâmicas 

são necessariamente diferentes de outro contexto, bem como a complementaridade 

de propósitos que liga as pessoas e o espaço comunitário. Deste modo, quando se 

analisa o Sentido de Comunidade, deve existir a responsabilidade de analisar também 

os elementos que definem a identidade e a atratividade daquele contexto, 

considerando, portanto, a disponibilidade dos diversos agentes e sua capacidade de 

contribuição para a reconstrução da atratividade de uma comunidade e da Experiência 

de Sentido de Comunidade (MARANTE, 2010). 

A Brief Sense of Community Scale (BSCS) foi adaptada para o alemão por 

Wombacher, Tagg, Bürgi e MacBryde (2010) e aplicada à marinha alemã, verificando-

se as 4 dimensões teorizadas, validando a BSCS (PETERSON; SPEER; MCMILLAN, 

2008) e a teoria de McMillan e Chavis (1986) e McMillan (1996) em uma comunidade 

com circunstâncias bastante diferentes. 

A Escala Breve de Senso de Comunidade (EBSC) mantém o formato original de 8 

itens que compõem as quatro dimensões verificadas por Peterson et al. (2008) 

(QUADRO 1). Sua escrita foi feita na forma positiva e inserida em uma escala de Likert 

de 5 pontos desde discordo fortemente (1) até concordo fortemente (5), concordante 

com a Brief Sense of Community Scale (BSCS).  

 

Quadro 1 – Escala Breve de Sentido de Comunidade 
          Discordo          Concordo 
          totalmente        totalmente 

Conceito Item Escala Breve de Sentido de Comunidade      

Satisfação de 
necessidades 

EBSC1  Eu consigo obter o que necessito desta 
comunidade. 

1 2 3 4 5 

EBSC2 Esta comunidade me ajuda a satisfazer as 
minhas necessidades. 

1 2 3 4 5 

Pertença EBSC3 Sinto-me como um membro desta 
comunidade. 

1 2 3 4 5 

EBSC4 Eu pertenço a esta comunidade. 1 2 3 4 5 

EBSC5 Eu tenho uma palavra a dizer sobre o que se 
passa na minha comunidade. 

1 2 3 4 5 

Influência EBSC6 As pessoas desta comunidade conseguem 
influenciar-se umas às outras. 

1 2 3 4 5 

Ligações Emocionais EBSC7 Eu me sinto ligado (a) a esta comunidade. 1 2 3 4 5 

EBSC8 Eu tenho bons laços com outros nesta 
comunidade. 

1 2 3 4 5 

Fonte: MARANTE, 2010, p.22. 
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Para efeito de compatibilização, as quatro escalas foram inseridas em escala de Likert 

de sete pontos, as variáveis foram categorizadas e renomeadas em termos de 

Consumo de Status (QUADRO 2) e Materialismo (QUADRO 3): 

 
Quadro 2 – Variáveis do Consumo de Status 

CS CE3 Gosto de gastar dinheiro com produtos de marca 

CS CE4 Admiro pessoas que possuem carros, roupas e acessórios de marca 

CS CE5 Gosto de possuir coisas que impressionam as pessoas 

CS CS1 Eu compraria um produto somente porque ele me dá status 

CS CS2 Eu me interesso por novos produtos que dão status  

CS CS3 Eu pagaria mais por produtos de mais status 

CS CS4 O status que um produto me dá é irrelevante 

CS CS5 Um produto é mais valioso para mim se tiver grife 

CS FE3 Gosto menos de bens materiais de marca que outras pessoas que conheço 

CS FE4 Eu não seria mais feliz se tivesse produtos de marca 

CS SC1 Eu sempre tenho uma palavra a dizer sobre o que se passa na minha comunidade 

CS SC2 Eu tenho bons laços com muitas pessoas desta comunidade 

CS SC3 As pessoas desta comunidade conseguem influenciar-se umas às outras 

CS SC4 Eu pertenço a esta comunidade 

CS SC5 Esta comunidade me ajuda a satisfazer as minhas necessidades 

CS SC6 Eu me sinto ligado a esta comunidade 

CS SC7 Eu consigo obter o que necessito desta comunidade 

CS SC8 Sinto-me como um membro desta comunidade 

CS SO1 Eu não me considero uma pessoa muito sociável 

CS SO2 Eu não aprecio eventos sociais 

CS SO3 Eu prefiro estar só do que rodeado de pessoas 

CS SO4 Eu aprecio sair com grupos de pessoas 

CS SO5 Eu não gosto de conhecer pessoas novas 

CS SU3 Ficaria mais feliz se tivesse mais dinheiro para comprar mais produtos de marca 

LEGENDA:  
CS Consumo de status, CE Centralidade, SC Senso de comunidade, SO Sociabilidade, SU Sucesso  

 

O Consumo “surge como modo ativo de relação, como modo de atividade sistemática 

e de resposta global, que serve de base a todo sistema cultural” (BAUDRILLARD 

1981, p.11), ao passo que o Materialismo influencia muitas pessoas, podendo ser 

visualizados dois aspectos, as reações aos produtos de marca/prestígio e as 

influências de terceiros.  

Para Goldsmith e Clark (2012), o Materialismo está positivamente relacionado à 

compra de produtos que conferem status e negativamente relacionado à 

independência do consumidor no que se refere à tendência de não prestar atenção 

aos comportamentos de outros consumidores e de não tomar decisões quanto a 

marcas de acordo com suas preferências pessoais. Em outras palavras, a associação 

entre materialismo e independência do consumidor é completamente mediada pelo 

consumo por status. O Materialismo impele os consumidores a serem conscientes 
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sobre o status, o que os faz seguir normas sociais em suas compras, mas a busca do 

status na aquisição de bens é evitada pelos consumidores menos materialistas e 

independentes (QUADRO 3). 

Quadro 3 – Variáveis do Materialismo 

M CE1 Gosto de produtos especiais em minha vida 

M CE2 Uma das realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas aquisições 
materiais 

M CE6 Gastar muito dinheiro está entre as coisas mais importantes da vida  

M CE7 Procuro manter minha vida o mais simples possível 

M FE1 Normalmente só compro as coisas que preciso 

M FE2 Tenho todas as coisas que necessito para aproveitar a vida 

M NF1 É bobagem comprar produtos que não sejam práticos 

M NF2 Eu não gastaria dinheiro com produtos pouco práticos  

M NF3 Eu compro produtos por razões não funcionais 

M NF4 Eu só compro produtos que tenham um propósito funcional 

M SU1 Comprar coisas me dá muito prazer 

M SU2 Incomoda-me quando não posso comprar tudo o que desejo 

M SU4 Minha vida seria melhor se eu tivesse coisas que não tenho 

LEGENDA: CE Centralidade, FE Felicidade, NF Não-Funcionalidade, SU Sucesso. 
 
 

O   código CE significa a categoria Centralidade e se distribui tanto em Consumo 

quanto em Materialidade. Conforme Richins e Dawson (1992), esse construto indica 

a posição de posses e aquisições, que seriam elementos centrais da vida dos 

materialistas. 

O código CS significa Status, processo motivacional pelo qual o indivíduo procura 

melhorar seu padrão social através do consumo de produtos que conferem ou 

simbolizam status para si e ao seu ambiente (EASTMAN; GOLDSMITH; FLYNN 

1999). 

O código FE significa Felicidade, que tem longa tradição na Economia, tendo nascido 

nos países mediterrâneos como ciência da ‘felicidade pública’, em que o termo público 

ressaltava também a natureza social da felicidade. Assim,  

[...] a despersonalização das relações interpessoais, coisa típica das 
sociedades modernas, é o que leva a um maior consumo posicional. Nas 
pequenas comunidades o status é comunicado através de redes pessoais, e 
os meios para ostentar a própria posição social são múltiplos. Nas sociedades 
contemporâneas (hoje mais do que nas sociedades descritas por Veblen) os 
bens de consumo são quase que os únicos meios para dizermos o que somos 
e para nos situarmos socialmente: a compra de um carro, a casa luxuosa, 
servem para dizer algo ao vizinho que não conheço; o telefone celular de 
última geração serve para dizer algo de nós aos colegas, e assim por diante; 
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uma competição posicional que nas anônimas sociedades de hoje só pode 
ser alimentada pelos bens (BRUNI, 2004; ALMEIDA 2005, p.60). 

Como continua Bruni (2004), a Felicidade tem sido um dos elementos de maior 

novidade e interesse no âmbito das pesquisas econômicas, psicológicas e sociais da 

contemporaneidade. Para Richins e Dawson (1992), esse construto indica o grau de 

esperança de um indivíduo na ideia de que posses e aquisições podem lhe trazer 

felicidade e bem-estar. 

O código NF significa Funcionalidade/Não Funcionalidade do consumo. A função do 

consumo é uma fórmula matemática criada pelo economista John Maynard Keynes 

para mostrar a relação entre a real disponibilidade de recursos e o valor desembolsado 

pelo consumidor, sendo este último o maior determinante de demanda em curto prazo 

em uma economia. A fórmula é representada por:  

C = A + D 

Onde: 
C =  gastos do consumidor 
A =  consumo autônomo (ou o nível de consumo que ainda existiria mesmo se a disponibilidade 

financeira fosse &0) 
M =  Propensão marginal para consumir, ou seja, a relação entre mudanças de consumo e as 

mudanças de renda 
D =  Rendimento disponível real. 

Milton Friedman (2008) sugere que o montante total gasto em consumo é, em média, 

a mesma fração da renda permanente, independentemente do tamanho dessa renda 

permanente. A magnitude da fração depende de variáveis como taxa de juros, o grau 

de incerteza relativa, a proporção de riqueza, renda e tamanho da família, dentre 

outros aspectos. O autor argumenta que a melhor maneira de criar sentido para 

poupança e despesa não é, como Keynes tinha feito, recorrer a uma teoria psicológica, 

mas pensar como os indivíduos fazem planos sobre como gastar seus rendimentos 

ao longo de suas vidas.  

O código SC implica, dentre três outros (pertença, influência e ligações emocionais), 

em Satisfação de necessidades, teoria criada por Abraham Maslow, segundo a qual 

as necessidades das pessoas podem ser distribuídas em uma hierarquia de cinco 

agrupamentos de objetivos denominados necessidades básicas. No caso deste 

estudo, o termo ‘necessidade’ é utilizado por um estado de carência ou de mal-estar 

(1) 
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pela não possibilidade de realização pessoal de consumo e a ‘satisfação’ por uma 

atitude geral que o consumidor tem face a um produto ou serviço após a sua aquisição 

e uso (MOWEN; MINOR, 2001). A Pertença pode ser entendida como os laços que 

prendem uma pessoa ao seu modo de ser, aos comportamentos e estilos de um grupo 

do qual seja membro, um sentimento que une essa pessoa a um local, um grupo ou 

uma comunidade. Quanto à Influência, Baudrillard (1995) afirma que poder comprar 

classifica um sujeito a um determinado grupo social, gerando um enorme desejo de 

se ter para poder ter uma identidade parecida com o outro, geralmente motivo de 

inveja. As Ligações emocionais significam as emoções positivas (ou negativas) 

associadas ao consumo que registram um impacto positivo (ou negativo) na satisfação 

do consumidor (PHILLIPS; BAUMGARTNER 2002).  

O código SO significa Sociabilidade que, em dicionários, é entendida como 

‘característica ou atributo do que ou de quem é sociável; referente à tendência para 

viver em sociedade ou em comunidade’. Conforme Gonçalves (2009, p.189), um 

indivíduo, na jornada em busca de seu eu, pela introspecção, se vê “forçado a lançar 

seu olhar para fora, de onde percebe algumas indicações, mesmo que fugidias ou 

pouco precisas, da adequação de sua identidade”. Assim, “instala-se uma forma de 

sociabilidade marcada pelo narcisismo, onde os indivíduos buscam seu eu não mais 

em seu interior, mas no consumo, na aparência e no desempenho social” (SLATER, 

2002, p.90). Gonçalves (2009) ainda complementa, afirmando ser necessário atentar 

para as demandas externas que incessantemente se modificam, tanto as provenientes 

de pessoas com as quais se convive diretamente no cotidiano quanto aquelas 

alcançadas pelas propagandas, jornais e revistas. 

O código SU significa Sucesso, construto que indica a tendência de uma pessoa julgar 

outras e a si mesma devido à qualidade e quantidade de suas posses (RICHINS; 

DAWSON, 1992). 

No aspecto quantitativo da pesquisa, foram feitas (1) a análise descritiva do 

questionário, (2) a correlação das questões dentro dos construtos, (3) a análise fatorial 

para os construtos dos questionários, (4) a correlação entre os índices da análise 

fatorial e (5) a regressão com os índices dos construtos. 
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A Análise Descritiva é a fase inicial do processo de estudo dos dados coletados. 

Utilizam-se métodos de Estatística Descritiva para organizar, resumir e descrever os 

aspectos importantes de um conjunto de características observadas ou comparar 

essas características entre dois ou mais conjuntos de dados. A descrição dos dados 

também tem como objetivo identificar anomalias, até mesmo resultantes do registro 

incorreto de valores, bem como de dados dispersos, aqueles que não seguem a 

tendência geral do restante do conjunto (REIS; REIS 2002). 

Segundo o dicionário Aurélio, ‘correlação’ significa relação mútua entre dois termos, 

qualidade de correlativo, correspondência. Com métodos estatísticos, é possível 

descobrir com precisão o quanto uma variável interfere no resultado de outra. As 

técnicas associadas à Análise de Correlação representam uma ferramenta 

fundamental de aplicação nas Ciências Sociais e do comportamento, objetivo deste 

estudo. 

A Análise Fatorial tem como objetivo principal descrever a variabilidade original de um 

determinado vetor X em termos de um número menor de variáveis aleatórias, 

chamadas de fatores comuns e que estão relacionadas com o vetor original X através 

de um modelo linear. Neste modelo, parte da variabilidade de X é atribuída aos fatores 

comuns, sendo o restante da variabilidade de X atribuído às variáveis que não foram 

incluídas no modelo, ou seja, ao erro aleatório. O que se espera é que as variáveis 

originais Xi, i = 1,2, … p estejam agrupadas em subconjuntos de novas variáveis 

mutuamente não correlacionadas, sendo que a análise fatorial teria como objetivo o 

encontro desses fatores de agrupamento. Deste modo, em casos nos quais se tem 

um número grande de variáveis medidas e correlacionadas entre si, seria possível, a 

partir da análise fatorial, identificar-se um número menor de novas variáveis 

alternativas não correlacionadas e que de algum modo sumarizassem as informações 

principais das variáveis originais. Essas novas variáveis são chamadas de ‘fatores’ ou 

‘variáveis latentes’ (MINGOTI 2007). Neste trabalho foi realizada a Análise Fatorial via 

Matriz de Covariância. 

Os Testes Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e de Esfericidade de Bartlett indicam qual é o 

grau de suscetibilidade ou o ajuste dos dados à análise fatorial, ou seja, qual o nível 

de confiança que se pode esperar dos dados quando do seu tratamento pelo método 

multivariado de análise fatorial seja empregada com sucesso. O primeiro deles (KMO) 
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apresenta valores normalizados (entre 0 e 1,0) e mostra qual é a proporção da 

variância que as variáveis (questões do instrumento utilizado) apresentam em comum 

ou a proporção desta que são devidas a fatores comuns. Valores próximos de 1,0 

indicam que o método de análise fatorial é perfeitamente adequado para o tratamento 

dos dados. Por outro lado, valores menores que 0,5, indicam a inadequação do 

método. O segundo teste, o de Esfericidade de Bartlett, é baseado na distribuição 

estatística de “chi quadrado” (ou qui-quadrado) e testa a hipótese (nula H0) de que a 

matriz de correlação é uma matriz identidade (cuja diagonal é 1,0 e todas as outras 

as outras iguais a zero), ou seja, não há correlação entre as variáveis. Valores de 

significância maiores que 0,100, indicam que os dados não são adequados para o 

tratamento com o método em questão e que a hipótese nula não pode ser rejeitada. 

Já valores menores que o indicado permitem rejeitar a hipótese nul. 

O coeficiente de ‘correlação de Pearson’ é uma medida do grau de relação linear entre 

duas variáveis quantitativas. Este coeficiente varia entre os valores -1 e 1. O valor 0 

(zero) significa que não há relação linear, o valor 1 indica uma relação linear perfeita 

e o valor -1 também indica uma relação linear perfeita mas inversa, ou seja quando 

uma das variáveis aumenta a outra diminui. Quanto mais próximo estiver de 1 ou -1, 

mais forte é a associação linear entre as duas variáveis. O coeficiente de correlação 

de Pearson é normalmente representado pela letra r e a sua fórmula de cálculo é: 

 

Aplica-se o teste de hipóteses para verificar se o valor de r, a um nível de significância 

α(0.05), realmente implica correlação linear entre as variáveis. Ou seja, p-valor acima 

de 0.05 significa que a hipótese nula será rejeitada e que existe correlação entre as 

variáveis, e quando o p-valor estiver abaixo de 0.05 não existe correlação. 

H0: r = 0 (não existe correlação entre X e Y) 
H1: r ≠ 0 (existe correlação entre X e Y). 
 

A ‘Regressão’ é uma técnica utilizada para modelar a relação entre variáveis e 

predizer o valor de uma variável dependente. Em geral, o termo dependente é usado 

(2) 
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em uma variável que possui uma relação de causa-efeito com as variáveis 

independentes, mas também pode ser colocada para modelar a relação funcional com 

as outras variáveis.  

Como a variável dependente é categórica (assumem-se apenas valores inteiros) e 

pode assumir 6 valores diferentes de forma ordinal, a melhor alternativa para modelar 

estes dados ocorre a partir da regressão logística ordinal. 

Quanto aos modelos de regressão linear múltipla, pode-se dizer que a relação linear 

da variável Y com as covariáveis X1, X2, ..., Xn, através das técnicas de Análise de 

Regressão Linear, fica representada da seguinte forma: 

  nno XXXY ...2211  

onde  

n ,..., 21  são os parâmetros que relacionam cada covariável à variável resposta,  

o
 é o valor predito para Y quando as outras variáveis são nulas, ou seja, o intercepto da reta de 

regressão com a variável Y e  


 é uma componente de erro aleatória. Este erro é dado pela diferença entre o valor observado e o 

valor predito pela equação estimada e é chamado também de resíduo. 

A estimativa dos parâmetros n ,...,, 210  foi feita através da técnica de mínimos 

quadrados ordinais. Também são realizados testes de hipótese t para averiguar se o 

parâmetro estimado é significativo.  

As hipóteses testadas foram 
 0:0: 10  ii HvsH 

e geralmente é rejeitada 

a hipótese nula quando o p-valor para a estatística de teste for menor que o nível de 

significância estabelecido (em geral = 5%). Se for concluído que o parâmetro é igual 

a zero, então há evidências para acreditar que a relação entre Y e Xi não é 

significativa. 

A inclusão e exclusão de variáveis nos modelos se deram pelo método Stepwise, 

modelo baseado em um algoritmo que checa a importância das variáveis, incluindo 

ou excluindo-as do modelo e se baseando em uma regra de decisão. A importância 

(3) 
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da variável foi definida em termos de uma medida de significância estatística do 

coeficiente associado à variável para o modelo. 

A análise de variância (ANOVA) foi também utilizada para testar se pelo menos um 

dos si '
era igual a zero. 

A adequação do modelo ajustado foi verificada pela análise dos resíduos. Para que 

um modelo possa ser considerado bem ajustado, os resíduos devem cumprir às 

seguintes suposições: 

 Ser normalmente distribuídos; 

 Ser homocedásticos, isto é, ter variância constante em torno de zero; 

 Ser independentes, ou seja, ser não correlacionados. 

Para avaliar o modelo em relação à normalidade, foi verificado o gráfico de resíduos 

VS. valor predito. Para que sejam considerados homocedásticos, os pontos plotados 

no gráfico devem se apresentar equidistantes. A independência dos resíduos foi 

verificada através dos resíduos VS. Ordem de coleta.  

O software utilizado nas análises foi o SPSS versão 19.0 com o auxílio do Excel, 

ferramenta do Windows. O nível de significância utilizado foi de 5%.  

5.4.2 Parte qualitativa 

A compreensão do consumo como construção de uma parcela importante para a 

criação e a manutenção das identidades é utilizada para localizar as pessoas como 

seres sociais (SLATER, 2002; WATTANASUWAN, 2005). Além disso, o consumo 

também pode ser utilizado como forma de classificação social (BOURDIEU, 1983), de 

construção identitária (BELK, 1988; KATES, 1998; SLATER, 2002), de resistência à 

exclusão e à discriminação social (KATES, 1998). Assim, o comportamento de 

consumo fornece subsídios para compreender melhor os indivíduos que buscam fazer 

parte de um determinado grupo acima de sua classe, como é o caso das classes C e 

D na faixa etária 18-40 anos. 
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No comportamento do indivíduo diante de um grupo é importante analisar a 

constelação de dinâmicas individuais e interpessoais, ao passo que no 

comportamento intergrupal as diferentes categorias sociais de pertencimento 

desempenham um papel preponderante. Henri Tajfel (1982, p.407-408, citado por 

ALMEIDA; SAUER; CORREA, 2008, p.5) constatou que grupos nos quais as divisões 

sociais estão claramente distinguíveis, como por exemplo, pela cor da pele ou pelo 

gênero, o comportamento dos indivíduos se orienta mais na direção de um 

comportamento intergrupal: o comportamento dos membros do grupo se uniformiza e 

se torna mais previsível e, em geral, aparecem percepções e comportamentos 

estereotipados. Em grupos mais heterogêneos ou em grupos com menos importância 

de categorias sociais ocorre o contrário, dominam as relações interpessoais, que são 

caracterizadas pela maior variedade de comportamentos, apresentando assim uma 

variação “normal” de diferenças individuais. 

Adaptando-se proposta de Altaf, Troccoli e Moreira (2013), sete colocações foram 

propostas aos 98 respondentes das classes C e D na faixa etária 18-40 anos. 

  SIM NÃO 

1 A marca dos produtos que uso me ajuda a alcançar a identidade que desejo ter    

 Por quê?   

2 O uso de produtos de marca me ajuda a diminuir a lacuna entre o que sou e o 
que tento ser 

  

 Por quê?   

3 O uso de produtos de marca é fundamental para a minha identidade    

 Por quê?   

4 A marca dos produtos que uso é parte de quem eu sou    

 Por quê?   

5 Se algum item de marca me for roubado, me sentirei como se tivesse perdido 
minha identidade  

  

 Por quê?   

6 Eu me sinto melhor com produtos de marca   

 Por quê?   

7 Preciso me vestir com produtos de marca    

 Por quê?   

Fonte: Adaptado pela pesquisadora 2014 a partir de ALTAF; TROCCOLI; MOREIRA 2013. 

Complementarmente, foi solicitado que se posicionassem livremente, caso tivessem 

interesse. 

Os próximos capítulos (6 e 7) apresentam, separadamente, os resultados obtidos para 

a parte quantitativa e para a qualitativa. Em seguida, no capítulo 8, é feita uma 

compilação geral. 
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RESULTADOS 

6.1 Dados sociodemográficos 

A amostra da parte quantitativa foi de 310 pessoas do sexo masculino. Os dados 

sociodemográficos se seguem, constantes dos Gráficos 1 a 4. Optou-se por esse 

gênero tendo-se o conhecimento de que os homens têm se manifestado de maneira 

mais intensa quanto ao consumo nos últimos tempos. 

O índice majoritário foi o da faixa etária de 33-40 anos (38%), seguido pela de 18-25 

anos (36%) e, em menor incidência, o de 26-32 anos (26%) (GRAF.1). 

 
Gráfico 1 – Faixa etária dos respondentes da parte quantitativa 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
 

A escolaridade da amostra do questionário quantitativo foi o de ensino médio completo 

(40%), seguidos pelo de superior incompleto (25%), ensino médio incompleto (17%), 

superior completo (12%) e pós-graduação (6%) (GRAF.2). 

 
Gráfico 2 – Escolaridade dos respondentes da parte quantitativa 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
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Os dados completos dos respondentes da parte quantitativa constam do Apêndice 2. 

As atividades profissionais mais significativas dos 310 respondentes da parte 

quantitativa foram a de Mecânico, seguida por Estudantes, Vendedores, Servidores 

públicos, Professores, Vigilantes, Operadores industriais, Auxiliares administrativos, 

Autônomos, Consultores técnicos e Eletricistas (GRAF.3). 

 
Gráfico 3 – Atividades profissionais mais significativas do total de respondentes da parte 
quantitativa 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

A Classe D (pessoas com renda individual entre R$ 1.086,00 e R$ 1.734,00) teve a 

maior incidência (61%) entre os respondentes da parte quantitativa. Os da Classe C 

(renda pessoal entre R$ 1.735,00 e R$ 7.475,00) totalizaram 39% (GRAF.4). 

 
Gráfico 4 – Classe social dos respondentes da parte quantitativa 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
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6.2 Análise estatística de distribuições de frequência 

Seguem-se as tabelas de distribuição de frequência, sendo a Tabela 4 a de consumo 

e a Tabela 5 a de materialismo. Complementarmente são apresentados gráficos com 

as informações principais analisadas. 

6.2.1 Frequência de Consumo 

A Tabela 4 apresenta a distribuição de frequência na Escala de Consumo. As 

respostas (1) significam Discordância Total e as (7) Concordância Total. As siglas 

(códigos) podem ser entendidas como sendo: 

CE = Centralidade 
SC = Satisfação de necessidades 
SO = Sociabilidade 
CS = consumo de status 
FE = Felicidade.  

Os percentuais em negrito indicam as maiores incidências. 

Tabela 4 – Distribuição de frequência na Escala de Consumo 
Continua 

 

Respostas 

1 2 3 4 5 6 7 Total 

CE4 
Freq. Absoluta 98 52 44 41 25 13 36 309 

Freq. Relativa 31,72% 16,83% 14,24% 13,27% 8,09% 4,21% 11,65% 100% 

SC3 
Freq. Absoluta 32 18 60 57 61 34 47 309 

Freq. Relativa 10,36% 5,83% 19,42% 18,45% 19,74% 11,00% 15,21% 100% 

SC5 
Freq. Absoluta 70 36 60 66 39 13 24 308 

Freq. Relativa 22,73% 11,69% 19,48% 21,43% 12,66% 4,22% 7,79% 100% 

SO4 
Freq. Absoluta 33 18 35 53 44 38 82 303 

Freq. Relativa 10,89% 5,94% 11,55% 17,49% 14,52% 12,54% 27,06% 100% 

CS1 
Freq. Absoluta 124 28 42 52 20 13 30 309 

Freq. Relativa 40,13% 9,06% 13,59% 16,83% 6,47% 4,21% 9,71% 100% 

SC7 
Freq. Absoluta 50 25 59 73 40 29 31 307 

Freq. Relativa 16,29% 8,14% 19,22% 23,78% 13,03% 9,45% 10,10% 100% 

CS2 
Freq. Absoluta 99 45 35 49 32 13 34 307 

Freq. Relativa 32,25% 14,66% 11,40% 15,96% 10,42% 4,23% 11,07% 100% 

SC6 
Freq. Absoluta 48 26 58 65 42 27 41 307 

Freq. Relativa 15,64% 8,47% 18,89% 21,17% 13,68% 8,79% 13,36% 100% 

SO2 
Freq. Absoluta 94 39 64 38 26 15 31 307 

Freq. Relativa 30,62% 12,70% 20,85% 12,38% 8,47% 4,89% 10,10% 100% 

SO5 
Freq. Absoluta 162 22 38 26 16 9 34 307 

Freq. Relativa 52,77% 7,17% 12,38% 8,47% 5,21% 2,93% 11,07% 100% 

SO1 
Freq. Absoluta 120 44 28 42 30 19 24 307 

Freq. Relativa 39,09% 14,33% 9,12% 13,68% 9,77% 6,19% 7,82% 100% 

FE4 
Freq. Absoluta 72 26 36 51 25 31 65 306 

Freq. Relativa 23,53% 8,50% 11,76% 16,67% 8,17% 10,13% 21,24% 100% 
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Tabela 4 – Distribuição de frequência na Escala de Consumo 

Conclusão 

  Respostas 

  1 2 3 4 5 6 7 Total 

CS3 Freq. Absoluta 112 37 44 48 27 13 25 306 

 Freq. Relativa 36,60% 12,09% 14,38% 15,69% 8,82% 4,25% 8,17% 100% 

SC4 
Freq. Absoluta 51 23 30 69 45 30 57 305 

Freq. Relativa 16,72% 7,54% 9,84% 22,62% 14,75% 9,84% 18,69% 100% 

SO3 
Freq. Absoluta 116 37 43 46 20 14 30 306 

Freq. Relativa 37,91% 12,09% 14,05% 15,03% 6,54% 4,58% 9,80% 100% 

SC1 Freq. Absoluta 37 20 42 87 51 25 44 306 

 Freq. Relativa 12,09% 6,54% 13,73% 28,43% 16,67% 8,17% 14,38% 100% 

SC2 Freq. Absoluta 15 10 37 69 57 51 68 307 

 Freq. Relativa 4,89% 3,26% 12,05% 22,48% 18,57% 16,61% 22,15% 100% 

SU3 Freq. Absoluta 78 29 40 59 25 19 58 308 

 Freq. Relativa 25,32% 9,42% 12,99% 19,16% 8,12% 6,17% 18,83% 100% 

CE3 Freq. Absoluta 100 39 50 49 17 18 35 308 

 Freq. Relativa 32,47% 12,66% 16,23% 15,91% 5,52% 5,84% 11,36% 100% 

CE5 
Freq. Absoluta 120 46 41 44 19 7 28 305 

Freq. Relativa 39,34% 15,08% 13,44% 14,43% 6,23% 2,30% 9,18% 100% 

CS4 
Freq. Absoluta 45 27 46 47 33 33 72 303 

Freq. Relativa 14,85% 8,91% 15,18% 15,51% 10,89% 10,89% 23,76% 100% 

SC8 
Freq. Absoluta 38 26 52 68 42 27 51 304 

Freq. Relativa 12,50% 8,55% 17,11% 22,37% 13,82% 8,88% 16,78% 100% 

CS5 
Freq. Absoluta 117 47 50 35 22 14 18 303 

Freq. Relativa 38,61% 15,51% 16,50% 11,55% 7,26% 4,62% 5,94% 100% 

LEGENDA 
CE4 = Admiro pessoas que possuem carros, roupas e acessórios de marca. 
SC3 = As pessoas desta comunidade conseguem influenciar-se umas às outras. 
SC5 = Esta comunidade me ajuda a satisfazer as minhas necessidades. 
SO4 = Eu aprecio sair com grupos de pessoas. 
CS1 = Eu compraria um produto somente porque ele me dá status. 
SC6 = Eu consigo obter o que necessito desta comunidade. 
CS2 = Eu me interesso por novos produtos que dão status. 
SC4 = Eu me sinto ligado a esta comunidade. 
SO2 = Eu não aprecio eventos sociais. 
SO5 = Eu não gosto de conhecer pessoas novas. 
SO1 = Eu não me considero uma pessoa muito sociável. 
FE4 = Eu não seria mais feliz se tivesse produtos de marca. 
CS3 = Eu pagaria mais por produtos de mais status. 
SC4 = Eu pertenço a esta comunidade. 
FE3 = Gosto menos de bens materiais de marca que outras pessoas que conheço. 
SO3 = Eu prefiro estar só do que rodeado de pessoas. 
SC1 = Eu sempre tenho uma palavra a dizer sobre o que se passa na minha comunidade. 
SC2 = Eu tenho bons laços com muitas pessoas desta comunidade. 
SU3 = Ficaria mais feliz se tivesse mais dinheiro para comprar mais produtos de marca. 
CE3 = Gosto de gastar dinheiro com produtos de marca. 
CE5 = Gosto de possuir coisas que impressionam as pessoas. 
CS4 = O status que um produto me dá é irrelevante. 
SC7 = Sinto-me como um membro desta comunidade. 
CS5 = Um produto é mais valioso para mim se tiver grife. 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014.  

Como se pode observar, a Tabela 4 indica a frequência das perguntas sobre a escala 

de consumo. A maioria das perguntas apresentou distribuição majoritária bastante 
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similar para as respostas, mas algumas opções ficaram com uma frequência inferior 

às demais. 

Na maior parte das perguntas houve destaque maior para uma opção de resposta 

(DISCORDO TOTALMENTE), como nas perguntas CE4 (Admiro pessoas que 

possuem carros, roupas e acessórios de marca = 31,72%), CS1 (Eu compraria um 

produto somente porque ele me dá status = 40,13%), SO5 (Eu não gosto de conhecer 

pessoas novas = 52,77%), SO1 (Eu não me considero uma pessoa muito sociável = 

39,09%), SO3 (Eu prefiro estar só do que rodeado de pessoas = 37,91%), CE3 (Gosto 

de gastar dinheiro com produtos de marca = 32,47%), CE5 (Gosto de possuir coisas 

que impressionam as pessoas = 39,34%) e CS5 (Eu me sinto ligado a esta 

comunidade = 38,61%), a resposta que sobressaiu em relação as demais foi a 

resposta (1) discordo totalmente. O Gráfico 5 a seguir apresenta as maiores 

incidências de Discordância Absoluta. 

 
LEGENDA:  
CE = Centralidade 
SC = Satisfação de necessidades 
SO = Sociabilidade 
CS = Consumo de status 
FE = Felicidade.  

Gráfico 5 – Maiores incidências de Discordância Absoluta 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014.  

Os parâmetros centralidade, satisfação de necessidades, sociabilidade, consumo de 

status e felicidade foram selecionados para constar na Escala de Consumo devido ao 

fato de outros pesquisadores já terem comprovado que o consumo se relaciona a 
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37,91% + 39,09% ÷ 3) dos respondentes registrou alta incidência de sociabilidade, 

mas 39,77% (38,61% + 40,13% ÷ 3) baixo percentual de ligação à comunidade e 

status percebido por seu consumo perante sua comunidade e também 34,51% 

(39,34% + 32,47% + 31,72% ÷ 3) de baixo senso de centralidade perante produtos 

de marca (discordo totalmente). 

O Gráfico 6 demonstra a discordância absoluta quanto à maior parte dos parâmetros, 

apresentando a totalidade das 24 afirmativas.   

 

LEGENDA 
CE3 = Gosto de gastar dinheiro com produtos de marca. 
CE4 = Admiro pessoas que possuem carros, roupas e acessórios de marca. 
CE5 = Gosto de possuir coisas que impressionam as pessoas. 
CS1 = Eu compraria um produto somente porque ele me dá status. 
CS2 = Eu me interesso por novos produtos que dão status. 
CS3 = Eu pagaria mais por produtos de mais status. 
CS4 = O status que um produto me dá é irrelevante. 
CS5 = Um produto é mais valioso para mim se tiver grife. 
FE3 = Gosto menos de bens materiais de marca que outras pessoas que conheço. 
FE4 = Eu não seria mais feliz se tivesse produtos de marca. 
SC1 = Eu sempre tenho uma palavra a dizer sobre o que se passa na minha comunidade. 
SC2 = Eu tenho bons laços com muitas pessoas desta comunidade. 
SC3 = As pessoas desta comunidade conseguem influenciar-se umas às outras. 
SC4 = Eu pertenço a esta comunidade. 
SC5 = Esta comunidade me ajuda a satisfazer as minhas necessidades. 
SC6 = Eu me sinto ligado a esta comunidade. 
SC7 = Eu consigo obter o que necessito desta comunidade. 
SC8 = Sinto-me como um membro desta comunidade. 
SO1 = Eu não me considero uma pessoa muito sociável. 
SO2 = Eu não aprecio eventos sociais. 
SO3 = Eu prefiro estar só do que rodeado de pessoas. 
SO4 = Eu aprecio sair com grupos de pessoas. 
SO5 = Eu não gosto de conhecer pessoas novas. 
SU3 = Ficaria mais feliz se tivesse mais dinheiro para comprar mais produtos de marca. 

Gráfico 6 – Estatística de incidência preponderante sobre Consumo 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
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Em resumo, conforme o Gráfico 6, a maioria não ‘gosta de gastar dinheiro com 

produtos de marca’, não ‘admira pessoas que possuem carros, roupas e acessórios 

de marca’ e não ‘gosta de possuir coisas que impressionam as pessoas’. Também 

não ‘compraria um produto somente porque ele dá status’, não se ‘interessa por novos 

produtos que dão status’, não ‘pagaria mais por produtos de mais status, e não 

considera que ‘um produto seja mais valioso se tiver grife’. 

6.2.2 Frequência de Materialismo 

A Tabela 5 apresenta a estatística descritiva sobre a Escala de Materialismo no 

Consumo. As 13 respostas significam (1) Discordância Total e as (7) Concordância 

Total. As siglas podem ser entendidas como sendo:  

SU = Sucesso 
NF = Não funcionalidade 
CE = Centralidade 
FE = Felicidade.  

Os percentuais em negrito indicam as maiores incidências. 

 
Tabela 5 - Estatística Descritiva sobre Materialismo no consumo 

Continua 

  

Respostas 

1 2 3 4 5 6 7 Total 

SU1 
Freq. Absoluta 46 36 40 65 39 25 53 304 

Freq. Relativa 15,13% 11,84% 13,16% 21,38% 12,83% 8,22% 17,43% 100% 

NF1 
Freq. Absoluta 33 22 39 71 32 38 69 304 

Freq. Relativa 10,86% 7,24% 12,83% 23,36% 10,53% 12,50% 22,70% 100% 

NF3 
Freq. Absoluta 103 52 57 46 22 7 18 305 

Freq. Relativa 33,77% 17,05% 18,69% 15,08% 7,21% 2,30% 5,90% 100% 

NF2 
Freq. Absoluta 25 23 44 55 43 44 69 303 

Freq. Relativa 8,25% 7,59% 14,52% 18,15% 14,19% 14,52% 22,77% 100% 

NF4 
Freq. Absoluta 14 6 34 54 58 52 87 305 

Freq. Relativa 4,59% 1,97% 11,15% 17,70% 19,02% 17,05% 28,52% 100% 

CE6 
Freq. Absoluta 133 39 50 29 18 7 27 303 

Freq. Relativa 43,89% 12,87% 16,50% 9,57% 5,94% 2,31% 8,91% 100% 

CE1 
Freq. Absoluta 31 17 35 68 53 41 60 305 

Freq. Relativa 10,16% 5,57% 11,48% 22,30% 17,38% 13,44% 19,67% 100% 

SU2 
Freq. Absoluta 52 39 39 59 49 22 45 305 

Freq. Relativa 17,05% 12,79% 12,79% 19,34% 16,07% 7,21% 14,75% 100% 

SU4 
Freq. Absoluta 52 22 45 66 47 30 41 303 

Freq. Relativa 17,16% 7,26% 14,85% 21,78% 15,51% 9,90% 13,53% 100% 

FE1 
Freq. Absoluta 19 7 38 54 48 52 86 304 

Freq. Relativa 6,25% 2,30% 12,50% 17,76% 15,79% 17,11% 28,29% 100% 
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Tabela 5 – Estatística Descritiva sobre Materialismo no consumo 

Conclusão 

  

Respostas 

1 2 3 4 5 6 7 Total 

CE7 
Freq. Absoluta 26 13 41 68 41 52 63 304 

Freq. Relativa 8,55% 4,28% 13,49% 22,37% 13,49% 17,11% 20,72% 100% 

FE2 
Freq. Absoluta 20 30 37 73 46 38 59 303 

Freq. Relativa 6,60% 9,90% 12,21% 24,09% 15,18% 12,54% 19,47% 100% 

CE2 
Freq. Absoluta 63 34 55 56 36 20 41 305 

Freq. Relativa 20,66% 11,15% 18,03% 18,36% 11,80% 6,56% 13,44% 100% 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

Como se percebe pela Tabela 5 na distribuição das 13 respostas, a maioria 

apresentou distribuição similar, ressaltando-se duas respostas com discordância total 

(CE6 ‘Gastar muito dinheiro está entre as coisas mais importantes da vida’ e NF3 = 

‘Eu compro produtos por razões não funcionais’) com maior destaque.  

De acordo com o Gráfico 7 a seguir houve destaque maior para a opção (4) de 

resposta (NÃO CONCORDO NEM DISCORDO), como em CE1 (‘Gosto de produtos 

especiais em minha vida’ = 22,30%), CE7 (‘Procuro manter minha vida o mais simples 

possível’ = 22,37%), FE2 (‘Tenho todas as coisas que necessito para aproveitar a vida’ 

= 24,09%), NF1 (‘É bobagem comprar produtos que não sejam práticos’ = 23,36%), 

SU1 (‘Comprar coisas me dá muito prazer’ = 21,38%), SU2 (‘Incomoda-me quando 

não posso comprar tudo o que desejo’ = 19,34%) e SU4 (‘Minha vida seria melhor se 

eu tivesse coisas que não tenho’ = 21,78%).  

A discordância absoluta indicou CE2 (‘Uma das realizações mais importantes da vida 

de uma pessoa inclui suas aquisições materiais’ = 20,66%), CE6 (‘Gastar muito 

dinheiro está entre as coisas mais importantes da vida’ = 43,89%) e NF3 (‘Eu compro 

produtos por razões não funcionais’ = 33,77%).  

Já a concordância total apareceu para FE1 (‘Normalmente só compro as coisas que 

preciso’ = 28,29%), NF2 (‘Eu não gastaria dinheiro com produtos pouco práticos’ = 

22,77%) E NF4 (‘Eu só compro produtos que tenham um propósito funcional’ = 

28,52%) (GRAF.7). 
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LEGENDA 
CE1 = Gosto de produtos especiais em minha vida 
CE2 = Uma das realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas aquisições materiais 
CE6 = Gastar muito dinheiro está entre as coisas mais importantes da vida  
CE7 = Procuro manter minha vida o mais simples possível 
FE1 = Normalmente só compro as coisas que preciso 
FE2 = Tenho todas as coisas que necessito para aproveitar a vida 
NF1 = É bobagem comprar produtos que não sejam práticos 
NF2 = Eu não gastaria dinheiro com produtos pouco práticos  
NF3 = Eu compro produtos por razões não funcionais 
NF4 = Eu só compro produtos que tenham um propósito funcional 
SU1 = Comprar coisas me dá muito prazer 
SU2 = Incomoda-me quando não posso comprar tudo o que desejo 
SU4 = Minha vida seria melhor se eu tivesse coisas que não tenho 

Gráfico 7 – Estatística de incidência preponderante sobre materialismo 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

É interessante observar no Gráfico 7 que a maior parte dos respondentes ficou ‘no 

meio do caminho’ entre discordância e concordância total, o que pode indicar 

constrangimento ao assumir o materialismo no consumo. Não parece óbvio que as 

classes C e D procurem ‘manter suas vidas o mais simples possível’, que ‘possuem 

todas as coisas que necessitam para aproveitar a vida’, que seja bobagem ‘comprar 

produtos que não sejam práticos’, que ‘comprar coisas dá prazer apenas relativo’, que 

não há incômodo quando ‘não podem comprar tudo o que desejam’ e que ‘suas vidas 

não seriam melhores se tivessem coisas que não possuem’.  

Conforme indicam as pesquisas mundiais, a cada dia as classes C e D encontram-se 

querendo galgar as classes B e A por meio de suas compras. 
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6.3 Estatísticas descritivas 

6.3.1 Consumo – média, desvio padrão, coeficiente de variação 

 A Tabela 6 apresenta a Análise de Dispersão sobre a Escala de Consumo, indicando 

a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação. As siglas podem ser entendidas 

como sendo: 

CE = Centralidade 
CS = Consumo de status 
FE = Felicidade  
SC = Satisfação de necessidades 
SO = Sociabilidade 
SU = Sucesso 

 
Tabela 6 – Análise de Dispersão Sobre Escala de Consumo 

 
 

Média 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de Variação 

SC2 Eu tenho bons laços com muitas pessoas desta comunidade 4,85 1,68 0,35 

SO4 Eu aprecio sair com grupos de pessoas 4,65 2,00 0,43 

FE3 
Gosto menos de bens materiais de marca que outras 
pessoas que conheço 

4,30 2,07 0,48 

CS4 O status que um produto me dá é irrelevante 4,26 2,11 0,50 

SC3 
As pessoas desta comunidade conseguem influenciar-se 
umas às outras  

4,25 1,82 0,43 

SC4 Eu pertenço a esta comunidade 4,15 2,03 0,49 

SC1 
Eu sempre tenho uma palavra a dizer sobre o que se passa 
na minha comunidade 

4,13 1,81 0,44 

SC8 Sinto-me como um membro desta comunidade 4,10 1,91 0,47 

FE4 Eu não seria mais feliz se tivesse produtos de marca 3,93 2,23 0,57 

SC6 Eu me sinto ligado a esta comunidade 3,89 1,90 0,49 

SC7 Eu consigo obter o que necessito desta comunidade 3,78 1,83 0,49 

SU3 
Ficaria mais feliz se tivesse mais dinheiro para comprar mais 
produtos de marca 

3,69 2,17 0,59 

SC5 
Esta comunidade me ajuda a satisfazer as minhas 
necessidades 

3,33 1,81 0,54 

CS2 Eu me interesso por novos produtos que dão status 3,15 2,04 0,65 

CE3 Gosto de gastar dinheiro com produtos de marca 3,12 2,04 0,65 

SO2 Eu não aprecio eventos sociais 3,10 1,97 0,63 

CE4 
Admiro pessoas que possuem carros, roupas e acessórios 
de marca 

3,08 2,04 0,66 

CS3 Eu pagaria mais por produtos de mais status 2,93 1,95 0,66 

SO3 Eu prefiro estar só do que rodeado de pessoas 2,93 2,01 0,69 

CS1 Eu compraria um produto somente porque ele me dá status 2,92 2,02 0,69 

SO1 Eu não me considero uma pessoa muito sociável 2,91 2,01 0,69 

CE5 Gosto de possuir coisas que impressionam as pessoas 2,77 1,94 0,70 

CS5 Um produto é mais valioso para mim se tiver grife 2,71 1,84 0,68 

SO5 Eu não gosto de conhecer pessoas novas 2,59 2,09 0,81 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

De acordo com a Tabela 6, o quesito que apresenta maior média é SC2 (Eu tenho 

bons laços com muitas pessoas desta comunidade) com 4,85, seguida pela SO4 (Eu 
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aprecio sair com grupos de pessoas) com 4,65, enquanto que a SO5 (Eu não gosto 

de conhecer pessoas novas) apresenta a menor média, 2,59 (posicionamento óbvio, 

já que a assertiva é negativa). A pergunta que apresentou menor coeficiente de 

variação, o que indica ser uma pergunta mais homogênea em relação às demais, foi 

a SC2 (Eu tenho bons laços com muitas pessoas desta comunidade = 0,35) e, 

coerentemente, a que apresentou ser mais heterogênea foi a SO5 (Eu não gosto de 

conhecer pessoas novas = 0,81), outra assertiva negativa.  

Sabe-se existir ambiguidade na acepção do conceito de ‘comunidade’, mas há 

consenso de que o termo consegue expressar o lado emocional de ‘estar junto’ 

(MANNARINI; FEDI, 2009). Outro ponto de reflexão reside no perigo de definição de 

comunidade como um conceito equilibrado, homogêneo e com fronteiras bem 

demarcadas, que distinguem ou excluem o ‘nós’ do ‘eles’ (WIESENFELD, 1996).  

Defende-se, como Johnson (2011, p.167), que “enquanto nós crescemos em nossos 

mundos, nós crescemos internamente. O fundamento desse crescimento é 

comunidade”8. Esse senso de comunidade implica na influência mútua, como indica a 

média de 4,25 nesse quesito (SC3). Contudo, ainda adiante neste estudo, essa 

influência não ocorrerá, constatando-se o individualismo. 

6.3.2 Materialismo – média, desvio-padrão, coeficiente de variação 

A Tabela 7 apresenta a Análise de Dispersão sobre a Escala de Materialismo, 

indicando a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação. As siglas podem ser 

entendidas como sendo: 

CE = Centralidade 
FE = Felicidade 
NF = Não funcionalidade 
SU = Sucesso. 

Os índices principais encontram-se circundados. 

                                                           
8 “As we grow into our worlds, we grow into ourselves. The foundation for this growth is community”. 
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Tabela 7 – Análise de Dispersão sobre a Escala de Materialismo 

  
 

Média 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de 

Variação 

NF4 
Eu só compro produtos que tenham um propósito 
funcional 

5,10 1,69 0,33 

FE1 Normalmente só compro as coisas que preciso 4,99 1,79 0,36 

CE7 Procuro manter minha vida o mais simples possível 4,62 1,84 0,40 

NF2 Eu não gastaria dinheiro com produtos pouco práticos 4,57 1,91 0,42 

CE1 Gosto de produtos especiais em minha vida 4,50 1,87 0,42 

FE2 
Tenho todas as coisas que necessito para aproveitar a 
vida 

4,47 1,82 0,41 

NF1 É bobagem comprar produtos que não sejam práticos 4,44 1,97 0,44 

SU1 Comprar coisas me dá muito prazer 3,99 2,00 0,50 

SU4 
Minha vida seria melhor se eu tivesse coisas que não 
tenho 

3,95 1,94 0,49 

SU2 
Incomoda-me quando não posso comprar tudo o que 
desejo 

3,85 1,99 0,52 

CE2 
Uma das realizações mais importantes da vida de uma 
pessoa inclui suas aquisições materiais 

3,63 1,99 0,55 

NF3 Eu compro produtos por razões não funcionais 2,75 1,75 0,64 

CE6 
Gastar muito dinheiro está entre as coisas mais 
importantes da vida 

2,63 1,93 0,73 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

Pela Tabela 7 vê-se a análise de dispersão para a Escala de Materialismo. A assertiva 

NF4 (Eu só compro produtos que tenham um propósito funcional) apresentou a maior 

média = 5,10, seguida pela pergunta FE1 (Normalmente só compro as coisas que 

preciso) = 4,99. A menor média foi 2,63 da pergunta CE6 (Gastar muito dinheiro está 

entre as coisas mais importantes da vida). O menor coeficiente de variação foi 0,33 

da pergunta NF4 (Eu só compro produtos que tenham um propósito funcional) e o 

maior foi 0,73 da pergunta CE6 (Gastar muito dinheiro está entre as coisas mais 

importantes da vida). 

6.4 Análise fatorial 

Foi realizada a análise fatorial para cada uma das escalas propostas, pois o objetivo 

foi identificar quantas dimensões estavam associadas a cada escala. Como o objetivo 

foi reduzir a escala para apenas uma dimensão, foram retiradas variáveis com pouca 

explicação do primeiro fator até se conseguir uma explicação de 60% para os dados 

originais.  
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6.4.1 Consumo - comunalidades 

Primeiramente foram utilizadas as 24 afirmativas da escala de consumo para o ajuste 

do modelo de análise fatorial. A Tabela 8 indica que para obter mais de 60% da 

variabilidade original dos dados foi necessário utilizar seis fatores da análise que, 

originalmente, possuíam 24 variáveis. Isso indica existirem seis subdimensões dentro 

do conceito principal que está sendo medido. 

Tabela 8 – Análise Fatorial Completa do Consumo 

  Variância Variância (%) 
Variância 

Acumulada (%) 

Fator 1 21,24 22,78 22,78 
Fator 2 11,82 12,68 35,47 
Fator 3 8,72 9,36 44,82 
Fator 4 6,19 6,64 51,46 
Fator 5 5,06 5,42 56,88 
Fator 6 4,47 4,79 61,67 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

Para que a escala de consumo contivesse apenas uma dimensão, foram excluídas do 

modelo as afirmativas que apresentavam menores comunalidades, que representam 

pouca informação para o primeiro fator do modelo, ou seja, a Análise Fatorial 

Exploratória. O processo está resumido na Tabela 9. 

Tabela 9 – Processo de exclusão de variáveis de Consumo 
Continua 

Número de 
variáveis 

Variável retirada Comunalidades 
% de Variância 

Fator 1 

24    23 

23 SO5 Eu não gosto de conhecer pessoas novas. 0,001 24 

22 SO1 Eu não me considero uma pessoa muito sociável. 0,001 25 

21 SO2 Eu não aprecio eventos sociais. 0,011 26 

20 SO3 Eu prefiro estar só do que rodeado de pessoas. 0,019 28 

19 FE4 
Eu não seria mais feliz se tivesse produtos de 
marca. 

0,02 29 

18 CS4 O status que um produto me dá é irrelevante. 0,048 31 

17 FE3 
Gosto menos de bens materiais de marca que outras 
pessoas que conheço. 

0,053 33 

16 SC1 
Eu sempre tenho uma palavra a dizer sobre o que 
se passa na minha comunidade. 

0,064 34 

15 SC2 
Eu tenho bons laços com muitas pessoas desta 
comunidade. 

0,07 35 

14 SC7 Eu consigo obter o que necessito desta comunidade. 0,1 37 

13 SC4 Eu pertenço a esta comunidade. 0,093 39 

12 SC8 Sinto-me como um membro desta comunidade. 0,083 42 

11 SO4 Eu aprecio sair com grupos de pessoas. 0,089 46 

10 SC5 
Esta comunidade me ajuda a satisfazer as minhas 
necessidades. 

0,116 49 
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Tabela 9 – Processo de exclusão de variáveis de Consumo 
Conclusão 

Número de 
variáveis 

 Variável retirada Comunalidades 
% de Variância 

Fator 1 

9 SC6 Eu me sinto ligado a esta comunidade. 0,108 53 

8 SC3 
As pessoas desta comunidade conseguem influenciar-
se umas às outras. 

0,1 57 

7 CE4 
Admiro pessoas que possuem carros, roupas e 
acessórios de marca. 

0,439 60 

6 CS3 Eu pagaria mais por produtos de mais status. 0,469 63 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

Para que a escala de consumo contivesse apenas uma dimensão foram consideradas 

seis afirmativas. Assim, o primeiro fator da análise passou a conter 62,8% da 

variabilidade original dos dados, tendo sido mantidas na análise as afirmativas com 

comunalidades acima de 0,5 na Análise Fatorial Confirmatória. 

Dessa forma, tem-se que a escala de consumo com apenas uma dimensão é formada 

pelas variáveis CS1, CS2, SU3, CE3, CE5 e CS5 (TAB.10). 

Tabela 10 – Análise Fatorial do Consumo – Apenas a Primeira Dimensão 

Indicadores 

Carga 
Fatorial 

C
o
m

u
n
a

lid
a
d
e

 

Fator 1 

CS1 Eu compraria um produto somente porque ele me dá status. 1,599 0,625 

CS2 Eu me interesso por novos produtos que dão status. 1,608 0,616 

SU3 
Ficaria mais feliz se tivesse mais dinheiro para comprar mais produtos 
de marca. 

1,727 0,631 

CE3 Gosto de gastar dinheiro com produtos de marca. 1,960 0,688 

CE5 Gosto de possuir coisas que impressionam as pessoas. 1,578 0,661 

CS5 Um produto é mais valioso para mim se tiver grife. 1,343 0,530 

Variância Explicada 62,773 

KMO 0,864 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

c2 890,557 

df 15 

Sig. 0,000 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

Os Testes Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e de Esfericidade de Bartlett indicam que o 

modelo é adequado. O primeiro mostra que é grande a proporção da variância, que é 

devida a fatores comuns, e o segundo mostra que não existe correlação entre as 

variáveis do modelo. 
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6.4.2 Materialismo - comunalidades  

De forma análoga à escala de consumo, foram utilizadas as 13 afirmativas da escala 

de materialismo para o ajuste do modelo de análise fatorial. 

Para se obter mais de 60% da variabilidade original dos dados foi necessário utilizar 

cinco fatores da análise que, originalmente, possuía 13 variáveis. Isso indica existirem 

cinco subdimensões dentro do conceito principal medido (TAB.11). 

Tabela 11 – Análise Fatorial Completa do Materialismo 

  Variância Variância (%) 
Variância Acumulada 

(%) 

Fator 1 11,42 24,98 24,98 
Fator 2 6,83 14,93 39,92 
Fator 3 4,84 10,59 50,51 

Fator 4 3,95 8,64 59,15 

Fator 5 3,55 7,75 66,90 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

Para que a escala de materialismo contivesse apenas uma dimensão, foram excluídas 

do modelo as afirmativas que apresentavam as menores comunalidades, que 

representavam pouca informação para o primeiro fator do modelo na Análise Fatorial 

Exploratória. O processo está resumido na Tabela 12.  

Tabela 12 – Processo de exclusão de variáveis do Materialismo 

Número de 
variáveis 

Variável retirada Comunalidades 
% de Variância 

Fator 1 

13    25 
12 NF2 Eu não gastaria dinheiro com 

produtos pouco práticos. 
0,061 27 

11 NF1 É bobagem comprar produtos 
que não sejam práticos. 

0,07 29 

10 NF4 Eu só compro produtos que 
tenham um propósito funcional. 

0,131 31 

9 FE2 Tenho todas as coisas que 
necessito para aproveitar a vida. 

0,119 33 

8 FE1 Normalmente só compro as 
coisas que preciso. 

0,104 36 

7 CE7 Procuro manter minha vida o 
mais simples possível. 

0,107 39 

6 NF3 Eu compro produtos por razões 
não funcionais. 

0,192 42 

5 CE2 Uma das realizações mais 
importantes da vida de uma 
pessoa inclui suas aquisições 
materiais. 

0,284 47 

4 CE1 Gosto de produtos especiais em 
minha vida. 

0,31 53 

3 SU1 Comprar coisas me dá muito 
prazer. 

0,331 65 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 



84 
 

Para que a escala de materialismo contivesse apenas uma dimensão foram 

consideradas três afirmativas. Assim, o primeiro fator da análise passou a conter 

64,7% da variabilidade original dos dados, e foram mantidas na análise as afirmativas 

com comunalidades acima de 0,45. Dessa forma, a escala de consumo com apenas 

uma dimensão foi formada pelas variáveis CE6, SU2 e SU4 na Análise Fatorial 

Confirmatória (TAB.13). 

Tabela 13 – Análise Fatorial - Apenas a Primeira Dimensão do Materialismo 

Indicadores 

Carga 
Fatorial Comunalidade 

Fator 1 

CE6 
Gastar muito dinheiro está entre as coisas mais importantes da 
vida. 

1,302 0,454 

SU2 Incomoda-me quando não posso comprar tudo o que desejo. 1,712 0,748 

SU4 Minha vida seria melhor se eu tivesse coisas que não tenho. 1,658 0,734 

Variância Explicada 64,715 

KMO 0,626 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

c2 213,538 

df 3 

Sig. 0,000 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

Os Testes Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e de Esfericidade de Bartlett indicam que o 

modelo é adequado. O primeiro mostra que é grande a proporção da variância, devida 

a fatores comuns, e o segundo que não existe correlação entre as variáveis do modelo 

(TAB.13). 

6.5 Funções de regressão 

A Regressão é uma técnica utilizada para modelar a relação entre variáveis e predizer 

o valor de uma variável dependente. Em geral o termo ‘dependente’ é usado em uma 

variável que possui uma relação de causa-efeito com as variáveis independentes, mas 

também pode ser colocada para modelar a relação funcional com as outras variáveis. 

Como a variável dependente é categórica (assume apenas valores inteiros) e pode 

assumir 6 valores diferentes de forma ordinal, a melhor alternativa para modelar estes 

dados ocorre a partir da regressão logística ordinal. 

Os modelos de regressão linear foram ajustados com o intuito de verificar se as 

variáveis que integram a primeira dimensão da análise fatorial para as duas escalas 

(consumo e materialismo) são importantes para responder sobre o conceito. Para 
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isso, foi estabelecido o escore médio de cada uma das escalas como ‘variáveis 

respostas’. 

6.5.1 Variáveis quantitativas de consumo de status 

O vetor de escores médios dos indivíduos para as 24 afirmativas da escala de 

consumo foi tomado como variável resposta. Dessa forma, o objetivo foi verificar se 

as afirmativas CS1, CS2, SU3, CE3, CE5 e CS5, que representam a primeira 

dimensão da análise fatorial para o conceito, foram importantes para explicar o escore 

de consumo. 

Na Tabela 14 pode-se notar que todas as variáveis da dimensão avaliada são 

significativas para predizer o escore de consumo, tomado pela média das afirmativas 

propostas. 

Tabela 14 – Coeficientes de Regressão - Escala de Consumo 

Variáveis Preditoras 

Coeficientes não 
padronizados 

Coeficientes 
padronizados t Sig. 

B Erro Padrão Beta 

(Constante)  2,470 0,066  37,336 0,000 

CS1 Eu compraria 
um produto 
somente 
porque ele me 
dá status. 

0,051 0,021 0,136 2,394 0,017 

CS2 Eu me 
interesso por 
novos produtos 
que dão status. 

0,087 0,021 0,232 4,046 0,000 

SU3 Ficaria mais 
feliz se tivesse 
mais dinheiro 
para comprar 
mais produtos 
de marca. 

0,056 0,019 0,159 2,881 0,004 

CE3 Gosto de 
gastar dinheiro 
com produtos 
de marca. 

0,053 0,023 0,141 2,299 0,022 

CE5 Gosto de 
possuir coisas 
que 
impressionam 
as pessoas. 

0,044 0,023 0,112 1,932 0,045 

CS5 Um produto é 
mais valioso 
para mim se 
tiver grife. 

0,067 0,022 0,161 3,057 0,002 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
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A cada aumento, em uma unidade, no valor da variável CS1, ocorreu um acréscimo 

de 0,051 no valor do escore, mantendo as demais variáveis constantes. O acréscimo 

para a variável CS2 foi de 0,087, para a variável SU3 foi de 0,056, para a variável CE3 

foi de 0,053, para a variável CE5 foi de 0,044 e para a variável CS5 de 0,067.  

Para um valor nulo de todas as variáveis que compõem o modelo o escore de 

consumo assumiu o valor 2,470. 

O modelo é adequado a 5% de significância e representa 54,4% da variabilidade do 

conjunto de dados original (TAB.15). 

Tabela 15 – Estatísticas Regressão Escala de Consumo 

R R2 R2 Ajustado Erro Padrão Estimado F Sig 

,744ª 0,553 0,544 0,517 60,635 0,000 

Legenda : a. Preditores: (Constante), CS5, CS1, SU3, CE5, CS2, CE3 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

A análise de resíduos do modelo proposto indica sua adequação (GRAF.8, 9, 10).  

 

 
Gráfico 8 – Histograma – Variável Dependente: Consumo – Regressão de Resíduos 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
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Gráfico 9 – PP Normal de Regressão de resíduos padronizados – Variável dependente: 
Consumo – Probabilidade cumulativa observada 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
 

  

Gráfico 10 – Gráficos de Dispersão – Variável dependente: Consumo 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
 

Conforme os Gráficos 8 e 9, pode-se constatar que a distribuição dos resíduos da 

regressão se aproxima da distribuição de probabilidade normal (histograma e P-P 

Normal). Além disso, o Gráfico 10b de Resíduos do Consumo pelos valores ajustados 

mostra homocedasticidade, pois os pontos estão distribuídos aleatoriamente em torno 

do valor zero. 

 

 

a b 
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6.5.2 Variáveis quantitativas de materialismo 

O vetor de escores médios dos indivíduos para as 13 afirmativas da escala de 

materialismo foi tomado como variável resposta. Dessa forma, o objetivo era verificar 

se as afirmativas SU2, SU4 e CE6, que representam a primeira dimensão da análise 

fatorial para o conceito, são importantes para explicar o escore de materialismo. 

Na Tabela 16 pode-se constatar que todas as variáveis da dimensão avaliada são 

significativas para predizer o escore de materialismo, tomado pela média das 

afirmativas propostas. 

Tabela 16 – Coeficientes de Regressão – Escala de Materialismo 

Variáveis Preditoras 

Coeficientes não 
padronizados 

Coeficientes 
padronizados t Sig. 

B Erro Padrão Beta 

(Constante) 3,150 0,081  38,666 0,000 

SU2 Incomoda-me quando não posso 
comprar tudo o que desejo. 

0,120 0,022 0,329 5,425 0,000 

SU4 Minha vida seria melhor se eu 
tivesse coisas que não tenho. 

0,057 0,023 0,152 2,510 0,013 

CE6 Gastar muito dinheiro está entre as 
coisas mais importantes da vida. 

0,105 0,019 0,283 5,632 0,000 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
 

A cada aumento, em uma unidade, no valor da variável SU2, ocorre um acréscimo de 

0,120 no valor do escore, mantendo as demais variáveis constantes. O acréscimo 

para a variável SU4 é de 0,057 e para a variável CE6 é de 0,105. 

Para um valor nulo de todas as variáveis que compõem o modelo, o escore de 

materialismo assume o valor 3,150.  

O modelo é adequado a 5% de significância e representa 37,7% da variabilidade do 

conjunto de dados original (TAB.17). 

 
Tabela 17 – Estatísticas Regressão Escala de Materialismo 

R R2 R2 Ajustado Erro Padrão Estimado F Sig 

0,614ª 0,377 0,37 0,571 60,002 0,000 

Legenda: a. Preditores: (Constante), CE6, SU2, SU4 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
 

A análise de resíduos do modelo proposto indica sua adequação (GRAF.11, 12, 13).  
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Gráfico 11 – Histograma – Variável Dependente: Materialismo – Regressão de Resíduos 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 
 

 
Gráfico 12 – PP Normal de Regressão de resíduos padronizados – Variável dependente: 
Materialismo – Probabilidade cumulativa observada 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
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Gráfico 13 – Análise de Resíduos – Materialismo 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

Conforme os Gráficos 11 e 12 pode-se notar que a distribuição da distribuição dos 

resíduos da regressão se aproxima da distribuição de probabilidade normal 

(histograma e P-P Normal). Além disso, o Gráfico 13b de resíduos do Materialismo 

pelos valores ajustados mostra homocedasticidade, pois os pontos estão distribuídos 

aleatoriamente em torno do valor zero. 

6.5.3 Regressão entre os escores de Consumo de Status e escores de 

Materialismo 

Para realizar a regressão entre os escores de Consumo de Status e os escores de 

Materialismo foi realizada uma breve análise dos dois vetores de dados. Durante essa 

avaliação, ambos apresentaram uma distribuição simétrica, mas com caldas pesadas. 

Tal distribuição não foi considerada de probabilidade normal pelo teste de Kolmogorov 

Smirnov.  

A fim de satisfazer a suposição de normalidade dos resíduos da regressão, a variável 

resposta utilizada foi uma transformação dos escores de Consumo de Status, tomada 

pela raiz quadrada dos valores originais dos escores. Dessa forma, o teste de 

Kolmogorov Smirnov identificou distribuição de probabilidade normal dos dados (p-

valor: 0,059). 

a b 
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O objetivo da regressão é verificar se os escores de Materialismo são importantes 

para explicar os escores de Consumo de Status (TAB.18). 

Tabela 18 – Coeficientes de Regressão da Escala de Materialismo 

Variáveis 

Preditoras 

Coeficientes não padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Sig. B Erro Padrão Beta 

(Constante) 2,583 0,115  22,401 0,000 

EscMaterialismo 0,056 0,006 0,454 8,939 0,000 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

A cada aumento, em uma unidade, no valor do escore de materialismo, ocorre um 

acréscimo de 1,043 no valor do escore de consumo de status. Para um valor nulo de 

todas as variáveis que compõem o modelo, o escore de Materialismo assume o valor 

2,583. O modelo é adequado a 5% de significância e representa 20,3% da 

variabilidade do conjunto de dados original (TAB.19). 

 
Tabela 19 – Estatísticas de Regressão de Escala de Materialismo 

R R2 R2 Ajustado 

Erro Padrão 

Estimado F Sig 

0,454ª 0,206 0,203 0,709 79,91 0,000 

a. Preditores: (Constante), ESCMaterialismo 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

A análise de resíduos do modelo proposto indica sua adequação. Nota-se que a 

distribuição dos resíduos da regressão se aproxima da distribuição de probabilidade 

normal, através do histograma e do P-P Normal. Além disso, o gráfico de resíduos 

pelos valores ajustados mostra homocedasticidade, pois os pontos estão distribuídos 

aleatoriamente em torno do valor zero (GRAF.14). 
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Gráfico 14 – Análise de Resíduos EscConsumo^(1/2) 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

6.6 Tabelas de correlação dentro dos construtos 

6.6.1 Tabela de correlação de Consumo dentro dos construtos  

A Tabela 33, constante do Apêndice 3 deste trabalho, apresenta a correlação do 

Consumo dentro dos construtos.  

6.6.2 Tabela de correlação de Materialismo entre os construtos 

A Tabela 34, constante do Apêndice 3 deste trabalho, apresenta a correlação do 

Materialismo dentro dos construtos.  

6.6.3 Correlação – Consumo e Materialismo 

A seguir, na Tabela 20, consta a correlação das afirmativas da escala de consumo 

com as afirmativas presentes na escala de materialismo, com o intuito de identificar 

as relações entre os itens.  
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Tabela 20 – Correlação Consumo e Materialismo 

Continua 

    SU1 NF1 NF3 NF2 NF4 CE6 CE1 SU2 SU4 FE1 CE7 FE2 CE2 

CE4 Correlação 0,32 -0,10 0,26 -0,10 -0,13 0,25 0,18 0,33 0,33 -0,16 -0,15 -0,17 0,39 

P-valor 0,00 0,07 0,00 0,09 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

SC3 Correlação 0,12 0,04 0,10 0,09 -0,01 -0,02 0,12 0,11 0,17 -0,03 -0,01 -0,04 0,23 

P-valor 0,04 0,46 0,09 0,12 0,86 0,67 0,03 0,05 0,00 0,59 0,83 0,52 0,00 

SC5 Correlação 0,12 -0,01 0,09 0,11 -0,03 0,11 -0,01 0,02 0,04 -0,04 0,09 0,01 0,20 

P-valor 0,05 0,89 0,11 0,07 0,60 0,05 0,85 0,70 0,46 0,50 0,13 0,80 0,00 

SO4 Correlação 0,30 0,10 0,12 0,12 -0,03 0,04 0,09 0,15 0,11 -0,06 -0,01 0,07 0,06 

P-valor 0,00 0,09 0,04 0,04 0,61 0,51 0,13 0,01 0,05 0,32 0,91 0,26 0,33 

CS1 Correlação 0,36 -0,17 0,46 -0,06 -0,14 0,42 0,25 0,39 0,35 -0,09 -0,20 -0,13 0,31 

P-valor 0,00 0,00 0,00 0,33 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,02 0,00 

SC7 Correlação 0,00 0,05 0,05 0,07 0,05 0,14 0,06 -0,03 -0,02 0,06 0,12 0,27 0,12 

P-valor 0,95 0,37 0,41 0,25 0,36 0,01 0,29 0,66 0,73 0,30 0,03 0,00 0,03 

CS2 Correlação 0,39 -0,10 0,30 -0,04 -0,07 0,35 0,31 0,37 0,31 -0,19 -0,16 -0,10 0,32 

P-valor 0,00 0,07 0,00 0,46 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,07 0,00 

SC6 Correlação 0,12 0,05 0,01 0,12 0,09 0,10 0,16 0,06 0,03 -0,05 0,12 0,01 0,20 

P-valor 0,04 0,38 0,81 0,03 0,11 0,09 0,01 0,33 0,55 0,38 0,04 0,85 0,00 

SO2 Correlação -0,04 0,09 0,06 0,10 0,08 0,07 0,08 0,01 0,08 0,04 -0,02 0,04 0,11 

P-valor 0,50 0,12 0,31 0,08 0,19 0,24 0,14 0,83 0,14 0,50 0,70 0,45 0,06 

SO5 Correlação 0,02 -0,06 0,07 -0,12 -0,01 0,21 0,05 0,08 0,15 0,05 -0,04 0,01 0,22 

P-valor 0,79 0,33 0,26 0,03 0,81 0,00 0,42 0,18 0,01 0,43 0,50 0,81 0,00 

SO1 Correlação 0,00 -0,10 0,04 -0,18 -0,03 0,20 0,04 0,14 0,25 0,04 0,03 -0,08 0,12 

 P-valor 0,95 0,09 0,53 0,00 0,59 0,00 0,54 0,02 0,00 0,44 0,64 0,18 0,03 

FE4 Correlação -0,14 0,12 -0,01 0,10 0,03 -0,09 -0,03 -0,09 -0,06 0,03 0,14 0,06 -0,08 

 P-valor 0,01 0,04 0,92 0,08 0,63 0,12 0,57 0,14 0,32 0,66 0,01 0,34 0,19 

CS3 Correlação 0,26 -0,14 0,31 -0,11 -0,07 0,30 0,21 0,20 0,19 -0,13 -0,15 -0,07 0,35 

 P-valor 0,00 0,01 0,00 0,07 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,25 0,00 

SC4 Correlação 0,06 0,03 0,08 -0,05 -0,09 0,00 0,04 0,08 0,11 -0,08 0,08 0,07 0,12 

 P-valor 0,31 0,61 0,17 0,43 0,12 0,94 0,52 0,16 0,07 0,18 0,19 0,25 0,04 

FE3 Correlação -0,03 0,18 -0,10 0,13 0,08 -0,21 -0,07 -0,10 -0,04 0,18 0,14 0,22 -0,18 

P-valor 0,63 0,00 0,07 0,03 0,16 0,00 0,24 0,09 0,50 0,00 0,01 0,00 0,00 

SO3 Correlação -0,18 -0,06 -0,02 -0,08 -0,05 0,14 -0,01 0,01 0,13 0,16 0,03 0,11 0,11 

P-valor 0,00 0,32 0,76 0,16 0,41 0,02 0,93 0,92 0,02 0,01 0,55 0,05 0,05 

SC1 Correlação 0,10 0,09 -0,07 0,13 0,11 -0,01 0,01 -0,01 -0,04 0,07 0,11 0,13 0,02 

P-valor 0,09 0,11 0,24 0,02 0,05 0,86 0,84 0,88 0,46 0,24 0,06 0,03 0,79 

SC2 Correlação 0,06 0,08 -0,14 0,14 0,12 -0,12 0,08 0,04 0,08 0,07 0,06 0,09 0,00 

P-valor 0,28 0,19 0,01 0,02 0,04 0,04 0,15 0,53 0,19 0,24 0,30 0,12 0,98 
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Tabela 20 – Correlação Consumo e Materialismo 

Conclusão 

    SU1 NF1 NF3 NF2 NF4 CE6 CE1 SU2 SU4 FE1 CE7 FE2 CE2 

SU3 Correlação 0,30 -0,09 0,18 0,03 -0,06 0,30 0,39 0,45 0,37 -0,04 -0,25 -0,23 0,28 

P-valor 0,00 0,10 0,00 0,65 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 

CE3 Correlação 0,38 -0,14 0,26 -0,05 -0,17 0,38 0,31 0,43 0,36 -0,17 -0,19 -0,20 0,33 

P-valor 0,00 0,02 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CE5 Correlação 0,41 -0,10 0,38 -0,12 -0,16 0,26 0,32 0,41 0,37 -0,16 -0,28 -0,23 0,28 

P-valor 0,00 0,09 0,00 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CS4 Correlação -0,07 0,23 -0,13 0,20 0,07 -0,19 -0,02 -0,12 -0,11 0,14 0,08 0,03 -0,19 

P-valor 0,20 0,00 0,02 0,00 0,24 0,00 0,78 0,03 0,06 0,01 0,19 0,66 0,00 

SC8 Correlação 0,05 0,07 0,00 0,04 0,03 -0,01 0,05 0,01 0,02 -0,07 0,00 0,01 0,11 

P-valor 0,41 0,24 0,97 0,47 0,55 0,88 0,36 0,91 0,75 0,22 0,98 0,82 0,07 

CS5 Correlação 0,34 -0,04 0,24 -0,01 -0,12 0,39 0,21 0,30 0,31 -0,17 -0,15 -0,18 0,28 

P-valor 0,00 0,44 0,00 0,80 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

Alguns pares de afirmativas apresentam correlação significativa, mas as correlações 

não são fortes, pois não ultrapassam 0,50. Como se verá a seguir, todos os gráficos 

possuem como eixo vertical o limite de 0,50, para que sejam observados os níveis das 

correlações. Além disso, optou-se por ressaltar correlações acima de 0,25. 

Analisando-se o parâmetro de Consumo CE4 (admiro pessoas que possuem carros, 

roupas e acessórios de marca), seguem-se as correlações quanto às afirmativas do 

Materialismo, representadas no Gráfico 15. 

 

 
Gráfico 15 – Correlação da afirmativa CE4 (Consumo) com as afirmativas do Materialismo 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
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Conforme o Gráfico 15, em ordem decrescente, pode-se afirmar que quanto à CE4 

(admiro pessoas que possuem carros, roupas e acessórios de marca): 

 A maior correlação quanto ao Materialismo se deu em CE2 (uma das realizações 

mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas aquisições materiais), 

equivalente a 0,39; 

 Em seguida, houve correlação similar (0,33) de SU2 (incomoda-me quando não 

posso comprar tudo o que desejo) e SU4 (minha vida seria melhor se eu tivesse 

coisas que não tenho); 

 SU1 (comprar coisas me dá muito prazer) registrou correlação de 0,32; 

 NF3 (eu compro produtos por razões não funcionais) registrou correlação de 

0,26. 

Analisando-se o parâmetro de Consumo SC3 (as pessoas desta comunidade 

conseguem influenciar-se umas às outras), seguem-se as correlações quanto às 

afirmativas do Materialismo, representadas no Gráfico 16. 

 
Gráfico 16 – Correlação da afirmativa SC3 (Consumo) com as afirmativas do Materialismo 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
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consumo esteja relacionado ao ‘senso de comunidade’ quanto ao materialismo. A 

correlação se deu abaixo de 0,23, já se sabendo que uma forte correlação se daria 

em (no mínimo) 0,50. 

Analisando-se o parâmetro de Consumo SC5 (eu me sinto ligado a esta comunidade), 

seguem-se as correlações quanto às afirmativas do Materialismo, representadas no 

Gráfico 17. 

 
Gráfico 17 – Correlação da afirmativa SC5 (Consumo) com as afirmativas do Materialismo 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
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representadas no Gráfico 18. 
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Gráfico 18 – Correlação da afirmativa SO4 (Consumo) com as afirmativas do Materialismo 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

Conforme o Gráfico 18, a maior correlação do parâmetro de Consumo SO4 (eu aprecio 

sair com grupos de pessoas) se deu em SU1 (0,30) (comprar coisas me dá muito 

prazer), o que significa que o consumo de status está associado ao senso de 

comunidade para o materialismo, mas medianamente. 

Analisando-se o parâmetro de Consumo CS1 (eu compraria um produto somente 

porque ele me dá status), seguem-se as correlações quanto às afirmativas do 

Materialismo, representadas no Gráfico 19. 

 
Gráfico 19 – Correlação da afirmativa CS1 (Consumo) com as afirmativas do Materialismo 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
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O Gráfico 19 apresenta a maior correlação do estudo entre consumo e materialismo 

(CS1 eu compraria um produto somente porque ele me dá status). Assim, a compra 

de um produto de marca apenas pela ostentação está claramente registrada em NF3 

(0,46) (eu compro produtos por razões não funcionais), CE6 (0,42) (gastar muito 

dinheiro está entre as coisas mais importantes da vida), SU2 (0,39) (incomoda-me 

quando não posso comprar tudo o que desejo), SU1 (0,36) (comprar coisas me dá 

muito prazer), SU4 (0,35) (minha vida seria melhor se eu tivesse coisas que não tenho) 

e CE2 (0,31) (uma das realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui 

suas aquisições materiais). 

Analisando-se o parâmetro de Consumo SC7 (sinto-me como um membro desta 

comunidade), seguem-se as correlações quanto às afirmativas do Materialismo, 

representadas no Gráfico 20. 

 
Gráfico 20 – Correlação da afirmativa SC7 (Consumo) com as afirmativas do Materialismo 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
 
 

O Gráfico 20 mostra que a maior correlação da afirmativa SC7 (sinto-me como um 

membro desta comunidade) se deu em FE2 (0,27) (tenho todas as coisas que 

necessito para aproveitar a vida), o que implica entender que o senso de comunidade 

é mais forte que o consumo de produtos. Corroborando essa análise, o parâmetro 

CE6 do Materialismo (gastar muito dinheiro está entre as coisas mais importantes da 

vida) foi muito baixo (0,14). 

0,00

0,05 0,05
0,07

0,05

0,14

0,06

-0,03 -0,02

0,06

0,12

0,27

0,12

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

S U 1 N F 1 N F 3 N F 2 N F 4 C E 6 C E 1 S U 2 S U 4 F E 1 C E 7 F E 2 C E 2



99 
 

Analisando-se o parâmetro de Consumo CS2 (eu me interesso por novos produtos 

que dão status), seguem-se as correlações quanto às afirmativas do Materialismo, 

representadas no Gráfico 21. 

 
Gráfico 21 – Correlação da afirmativa CS2 (Consumo) com as afirmativas do Materialismo 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
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(gosto de produtos especiais em minha vida), SU4 (0,31) (minha vida seria melhor se 

eu tivesse coisas que não tenho) e NF3 (0,30) (eu compro produtos por razões não 

funcionais). 

Analisando-se o parâmetro de Consumo SC6 (eu consigo obter o que necessito desta 

comunidade), seguem-se as correlações quanto às afirmativas do Materialismo, 

representadas no Gráfico 22. 
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Gráfico 22 – Correlação da afirmativa SC6 (Consumo) com as afirmativas do Materialismo 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

Conforme registra o Gráfico 22, o parâmetro de Consumo SC6 (eu consigo obter o 

que necessito desta comunidade) relacionou-se em 0,20 com o CE2 do Materialismo 

(uma das realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas aquisições 

materiais), o que parece indicar que o senso de comunidade é mais importante que a 

aquisição de bens materiais, também haja vista a baixa correlação de todos os demais 

parâmetros do Materialismo.  

Analisando-se o parâmetro de Consumo SO2 (eu não aprecio eventos sociais), 

seguem-se as correlações quanto às afirmativas do Materialismo, representadas no 

Gráfico 23. 

 
Gráfico 23 – Correlação da afirmativa SO2 (Consumo) com as afirmativas do Materialismo 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
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O parâmetro de Consumo SO2 (eu não aprecio eventos sociais) é uma afirmativa 

negativa, ou seja, efetuou-se a inversão das escalas daquelas afirmativas que tinham 

cunho negativo ou depreciativo. Desse modo, quem assinalou que concordava 

totalmente com uma afirmativa negativa (resposta 7), teve sua resposta substituída 

pelo ponto oposto na escala (no caso, por 1). Com isso, percebe-se que a 

sociabilidade é intensa, bem como o materialismo, pois 11 parâmetros do 

Materialismo encontram-se entre 0,01 e 0,11. 

Analisando-se o parâmetro de Consumo SO5 (eu não gosto de conhecer pessoas 

novas), seguem-se as correlações quanto às afirmativas do Materialismo, 

representadas no Gráfico 24. 

 
Gráfico 24 – Correlação da afirmativa SO5 (Consumo) com as afirmativas do Materialismo 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
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Analisando-se o parâmetro de Consumo SO1 (eu não me considero uma pessoa 

muito sociável), seguem-se as correlações quanto às afirmativas do Materialismo, 

representadas no Gráfico 25. 
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Gráfico 25 – Correlação da afirmativa SO1 (Consumo) com as afirmativas do Materialismo 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
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entre 0,03 e 0,25 e quatro parâmetros são negativos, entre -0,03 e -0,18. 

Analisando-se o parâmetro de Consumo FE4 (eu não seria mais feliz se tivesse 

produtos de marca), seguem-se as correlações quanto às afirmativas do Materialismo, 

representadas no Gráfico 26. 
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Gráfico 26 – Correlação da afirmativa FE4 (Consumo) com as afirmativas do Materialismo 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
 

Da mesma forma que o parâmetro anterior, o parâmetro de Consumo FE4 (eu não 

seria mais feliz se tivesse produtos de marca) é uma afirmativa negativa, ou seja, 

efetuou-se a inversão das escalas daquelas afirmativas que tinham cunho negativo 

ou depreciativo. Desse modo, quem assinalou que concordava totalmente com uma 

afirmativa negativa (resposta 7), teve sua resposta substituída pelo ponto oposto na 

escala (no caso, por 1). Com isso, percebe-se pelo Gráfico 33 que a sociabilidade é 

intensa, bem como o materialismo, pois apenas 6 parâmetros do Materialismo 

encontram-se entre 0,03 e 0,14 (CE7 procuro manter minha vida o mais simples 

possível) e sete parâmetros são negativos, entre -0,01 e -0,14. 

Analisando-se o parâmetro de Consumo SC3 (eu pagaria mais por produtos de mais 

status), seguem-se as correlações quanto às afirmativas do Materialismo, 

representadas no Gráfico 27. 
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Gráfico 27 – Correlação da afirmativa SC3 (Consumo) com as afirmativas do Materialismo 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
 

Conforme o Gráfico 27, o parâmetro de Consumo SC3 (eu pagaria mais por produtos 

de mais status) esteve bastante correlacionado com afirmativas do Materialismo, 

mesmo que não fortemente. Em incidência decrescente, podem ser citadas FE2 (0,35) 

(tenho todas as coisas que necessito para aproveitar a vida), NF3 (0,31) (eu compro 

produtos por razões não funcionais), CE6 (0,30) (gastar muito dinheiro está entre as 

coisas mais importantes da vida), CE2 (0,32) (uma das realizações mais importantes 

da vida de uma pessoa inclui suas aquisições materiais) e SU1 (0,26) (comprar coisas 

me dá muito prazer). 

Analisando-se o parâmetro de Consumo SC4 (eu pertenço a esta comunidade), 

seguem-se as correlações quanto às afirmativas do Materialismo, representadas no 

Gráfico 28. 
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Gráfico 28 – Correlação da afirmativa SC4 (Consumo) com as afirmativas do Materialismo 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

O Gráfico 28 registra a fraca correlação entre SC4 (eu pertenço a esta comunidade) 

e as assertivas do Materialismo, podendo-se inferir que o senso de comunidade não 

implica em materialismo, haja vista a correlação de 0,12 em CE2 (uma das realizações 

mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas aquisições materiais). 

Analisando-se o parâmetro de Consumo FE3 (gosto menos de bens materiais de 

marca que outras pessoas que conheço), seguem-se as correlações quanto às 

afirmativas do Materialismo, representadas no Gráfico 29. 

 
Gráfico 29 – Correlação da afirmativa FE3 (Consumo) com as afirmativas do Materialismo 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
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O Gráfico 29 registra a correlação entre FE3 (gosto menos de bens materiais de marca 

que outras pessoas que conheço) e as assertivas do Materialismo, podendo-se 

afirmar que, como assertiva negativa, efetuou-se a inversão das escalas daquelas 

afirmativas que tinham cunho negativo ou depreciativo. Desse modo, quem assinalou 

que concordava totalmente com uma afirmativa negativa (resposta 7), teve sua 

resposta substituída pelo ponto oposto na escala (no caso, por 1). O consumo foi 

fortemente correlacionado ao materialismo, pois se deu em FE2 (tenho todas as 

coisas que necessito para aproveitar a vida). 

Analisando-se o parâmetro de Consumo SO3 (eu prefiro estar só do que rodeado de 

pessoas), seguem-se as correlações quanto às afirmativas do Materialismo, 

representadas no Gráfico 30. 

 
Gráfico 30 – Correlação da afirmativa SO3 (Consumo) com as afirmativas do Materialismo 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

O Gráfico 30 informa que o parâmetro de Consumo SO3 (eu prefiro estar só do que 

rodeado de pessoas) associou-se fracamente com os parâmetros do Materialismo. 

Pode-se inferir, então, exatamente o oposto, já que o senso de comunidade é forte, 

com todos preferindo estar rodeados de pessoas. A maior correlação (0,16) se deu 

em FE2 (tenho todas as coisas que necessito para aproveitar a vida). 

Analisando-se o parâmetro de Consumo SC1 (eu sempre tenho uma palavra a dizer 

sobre o que se passa na minha comunidade), seguem-se as baixas correlações 

quanto às afirmativas do Materialismo, representadas no Gráfico 31. 
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Gráfico 31 – Correlação da afirmativa SC1 (Consumo) com as afirmativas do Materialismo 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

Conforme o Gráfico 31, o parâmetro de Consumo SC1 (eu sempre tenho uma palavra 

a dizer sobre o que se passa na minha comunidade) associou-se fracamente ao 

Materialismo, como se vê em NF2 (eu não gastaria dinheiro com produtos pouco 

práticos) (0,13) e em FE2 (tenho todas as coisas que necessito para aproveitar a vida) 

(013). 

Analisando-se o parâmetro de Consumo SC2 (eu tenho bons laços com muitas 

pessoas desta comunidade), seguem-se as baixas correlações quanto às afirmativas 

do Materialismo, representadas no Gráfico 32. 

 
Gráfico 32 – Correlação da afirmativa SC2 (Consumo) com as afirmativas do Materialismo 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
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Da mesma forma que o anterior, o parâmetro de Consumo SC2 (eu tenho bons laços 

com muitas pessoas desta comunidade) registra baixíssima correlação com todos do 

Materialismo, o que pode indicar que o consumo não se reflete pelos contatos na 

comunidade, haja vista a correlação máxima de 0,14 em NF2 (eu não gastaria dinheiro 

com produtos pouco práticos). 

Analisando-se o parâmetro de Consumo SU3 (eu ficaria mais feliz se tivesse mais 

dinheiro para comprar mais produtos de marca), seguem-se as altas correlações 

quanto às afirmativas do Materialismo, representadas no Gráfico 33. 

 
Gráfico 33 – Correlação da afirmativa SU3 (Consumo) com as afirmativas do Materialismo 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

A maior correlação Consumo/Materialismo se deu em SU3/SU2 (incomoda-me 

quando não posso comprar tudo o que desejo) (eu ficaria mais feliz se tivesse mais 

dinheiro para comprar mais produtos de marca) (0,45), seguida por CE1 (gosto de 

produtos especiais em minha vida) (0,39), SU4 (minha vida seria melhor se eu tivesse 

coisas que não tenho) (0,37), SU1 (comprar coisas me dá muito prazer) (0,30), CE6 

(gastar muito dinheiro está entre as coisas mais importantes da vida) (0,30) e CE2 

(uma das realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas aquisições 

materiais) (GRAF.33).  

Analisando-se o parâmetro de Consumo CE3 (gosto de gastar dinheiro com produtos 

de marca), seguem-se as altas correlações quanto às afirmativas do Materialismo, 

representadas no Gráfico 34. 
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Gráfico 34 – Correlação da afirmativa CE3 (Consumo) com as afirmativas do Materialismo 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

Conforme o Gráfico 34, pode-se notar que mais da metade dos parâmetros do 

Materialismo registrou correlação entre 0,26 e 0,43, já se ressaltando que uma 

correlação forte se situa acima de 0,50. As negativas se situaram em no máximo -,20.  

Assim, o parâmetro CE3 (gosto de gastar dinheiro com produtos de marca) associa-

se medianamente com SU2 (incomoda-me quando não posso comprar tudo o que 

desejo) (0,43), CE6 (gastar muito dinheiro está entre as coisas mais importantes da 

vida) (0,38), SU1 (comprar coisas me dá muito prazer) (0,38), SU4 (minha vida seria 

melhor se eu tivesse coisas que não tenho) (0,36), CE2 (uma das realizações mais 

importantes da vida de uma pessoa inclui suas aquisições materiais) (0,33), CE1 

(gosto de produtos especiais em minha vida) (0,31) e NF3 (eu compro produtos por 

razões não funcionais) (0,26). 

Analisando-se o parâmetro de Consumo CE5 (gosto de possuir coisas que 

impressionam as pessoas), seguem-se as altas correlações quanto às afirmativas do 

Materialismo, representadas no Gráfico 35. 
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Gráfico 35 – Correlação da afirmativa CE5 (Consumo) com as afirmativas do Materialismo 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

Iniciando-se a análise do Gráfico 35 pela incidência negativa do Materialismo CE7 

(procuro manter minha vida o mais simples possível) (-0,28) na correlação com 

Consumo CE5 (gosto de possuir coisas que impressionam as pessoas), pode-se 

compreender a alta correlação de SU1 (comprar coisas me dá muito prazer) (0,41), 

SU2 (incomoda-me quando não posso comprar tudo o que desejo) (0,41), NF3 (eu 

compro produtos por razões não funcionais) (0,38), SU4 (minha vida seria melhor se 

eu tivesse coisas que não tenho) (0,37), CE1 (gosto de produtos especiais em minha 

vida) (0,32), CE2 (uma das realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui 

suas aquisições materiais) (0,28) e CE6 (gastar muito dinheiro está entre as coisas 

mais importantes da vida) (0,26). 

Analisando-se o parâmetro de Consumo CS4 (o status que um produto me dá é 

irrelevante), seguem-se as correlações quanto às afirmativas do Materialismo, 

representadas no Gráfico 36. 
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Gráfico 36 – Correlação da afirmativa CS4 (Consumo) com as afirmativas do Materialismo 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

A afirmativa CS4 do consumo é negativa (o status que um produto me dá é 

irrelevante), tendo-se correlacionado em apenas 0,23 com NF1 (é bobagem comprar 

produtos que não sejam práticos). O Gráfico 36 pode indicar que os respondentes não 

compreenderam a assertiva, pois as correlações positivas e as negativas 

praticamente se equilibram, ou que eles efetivamente se correlacionam.  

Analisando-se o parâmetro de Consumo SC8 (sinto-me como um membro desta 

comunidade), seguem-se as baixíssimas correlações do Consumo quanto às 

afirmativas do Materialismo, representadas no Gráfico 37. 

 
Gráfico 37 – Correlação da afirmativa SC8 (Consumo) com as afirmativas do Materialismo 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
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A correlação do parâmetro de Consumo SC8 (sinto-me como um membro desta 

comunidade) com o Materialismo demonstra que o senso de comunidade é muito 

baixo, implicando que não existe influência no Materialismo, haja vista a baixa 

correlação em 0,11 com CE2 (uma das realizações mais importantes da vida de uma 

pessoa inclui suas aquisições materiais). 

Analisando-se o último parâmetro de Consumo, o CS5 (um produto é mais valioso 

para mim se tiver grife), seguem-se as correlações quanto às afirmativas do 

Materialismo, representadas no Gráfico 38. 

 
Gráfico 38 – Correlação da afirmativa CS5 (Consumo) com as afirmativas do Materialismo 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

Como indica o Gráfico 38, o parâmetro CS5 (um produto é mais valioso para mim se 

tiver grife) registra maior incidência positiva que negativa com relação ao Materialismo 

nos seguintes aspectos: CE6 (gastar muito dinheiro está entre as coisas mais 

importantes da vida) (0,39), SU1 (comprar coisas me dá muito prazer) (0,34), SU4 

(minha vida seria melhor se eu tivesse coisas que não tenho) (0,31), SU2 (incomoda-

me quando não posso comprar tudo o que desejo) (0,30) e CE2 (uma das realizações 

mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas aquisições materiais) (0,28). 

6.7 Confiabilidade dos Questionários - Alfa de Cronbach 

Apresentado por Lee J. Cronbach em 1951, o coeficiente Alfa de Cronbach é uma das 

estimativas da confiabilidade de um questionário aplicado em uma pesquisa. 

Considerando que todos os itens de um questionário utilizam a mesma escala de 
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medição, o coeficiente α, com α ∈ [0,1], é calculado a partir da variância dos itens 

individuais e das covariâncias entre os itens por meio da seguinte equação:  

 

Onde:  
k é o número de itens do questionário,  
s²i corresponde à variância de cada item e  
s²t corresponde à variância total do questionário, determinada como a soma de todas 
as variâncias.  

Esclarecendo a fórmula, o Alfa de Cronbach mede a correlação entre respostas em 

um questionário pela análise das respostas dadas pelos respondentes, apresentando 

uma correlação média entre as perguntas. O coeficiente α é calculado a partir 

da variância dos itens individuais e da variância da soma dos itens de cada avaliador 

de todos os itens de um questionário que utilizem a mesma escala de medição. 

O valor mínimo aceitável para o alfa é 0,70. Abaixo desse valor a consistência interna 

da escala utilizada é considerada baixa. Em contrapartida, o valor máximo esperado 

é 0,90. Acima deste valor, pode-se considerar que há redundância ou duplicação, ou 

seja, vários itens estão medindo exatamente o mesmo elemento de um construto e os 

itens redundantes devem ser eliminados (STREINER, 2003).  

Os questionários aplicados apresentaram alto grau de consistência interna, pois o 

coeficiente Alfa de Cronbach assumiu os valores 0,788 (TAB.21). 

Tabela 21 – Coeficiente Alfa de Cronbach para o questionário 

Coeficiente Alfa de Cronbach 

Questionário todo 0,788 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
 

Na Tabela 22, o Alfa de Cronbach é apresentado para cada escala do questionário. 

 

 

(4) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A2ncia
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Tabela 22 – Coeficiente Alfa de Cronbach para cada escala 

Escalas Coeficiente Alfa de Cronbach 

Consumo 0,754 

Materialismo 0,527 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

Nota-se pela Tabela 22 que a escala de consumo apresentou um índice maior que a 

escala de materialismo, indicando que nesta pesquisa quantitativa, com 310 

respondentes, o consumo apresentou alto grau de consistência interna, enquanto que 

o questionário para medir a escala de materialismo registrou um grau apenas mediano 

de consistência interna. 
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7 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE QUALITATIVA DOS RESULTADOS 

Com o intuito de complementar a análise quantitativa, foi elaborada uma ficha com 

dados sociodemográficos (faixa etária, escolaridade, atividade profissional e 

identificação de classe social) e um questionário semiestruturado composto de 7 

perguntas, parte fechada ‘sim/não’ e parte aberta ‘por quê?’ Esse questionário foi 

aplicado aleatoriamente a 98 dos 310 respondentes da parte quantitativa. 

Segundo Castilhos (2007), o consumo tem a tendência a variar na escala social, o que 

por sua vez gera impactos no modo de consumir. Mesmo considerando uma mesma 

classe social, pode haver diferenças sutis no consumo, assim como no significado dos 

bens consumidos. 

7.1 Dados sociodemográficos 

Os dados sociodemográficos se seguem, constantes dos Gráficos 46 a 49. Ressalta-

se que todos os respondentes são do gênero masculino.  

O índice majoritário foi o da faixa etária de 33-40 anos, seguido similarmente pela de 

26-32 anos (31%) e 18-25 anos (30%) (GRAF.39). 

 
Gráfico 39 – Faixa etária dos respondentes da parte qualitativa 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

O público que mais se interessou em responder ao questionário qualitativo foi o de 

pós-graduados (29%), seguidos pelo de superior incompleto (25%), médio completo 

(22%), superior completo (18%) e médio incompleto (6%) (GRAF.40). 
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Gráfico 40 – Escolaridade dos respondentes da parte qualitativa 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

A atividade profissional mais significativa dos 98 respondentes foi a de professores 

(de cursos técnicos ou de inglês), da ordem de 24,48%, seguida pela de técnicos de 

Tecnologia de Informação (TI) (12,24%), estagiários de TI, servidores públicos e 

vigilantes (8,16%), auxiliares administrativos (6,12%), assistentes sociais, 

encarregados de manutenção, guardas municipais, líderes de operação, office-boys 

(4,08%) e administradores, analistas de logística, analistas de suporte, contadores, 

fisioterapeutas e gestores de logística (2,04%) (GRAF.41). 

 
Gráfico 41 – Atividade profissional do total de respondentes da parte qualitativa 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
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Como citado anteriormente, Classe é um conceito construído no cotidiano das 

pessoas por meio das ações que empreendem e das práticas que utilizam. De forma 

geral, ao diferenciar pessoas de uma mesma sociedade em diferentes classes, o que 

se pretende é dividir a sociedade em grupos distintos segundo renda, propriedade de 

capital ou critérios como padrões de consumo, padrões culturais, nível educacional 

(BOURDIEU, 1979; VEBLEN, 1980; COLEMAN, 1983; FRIEDLANDER; MARTINS; 

MOON, 2008).   

Similarmente ao índice nacional de 43% pertencentes à classe C (a chamada “classe 

média”) e de 25% à classe D (classe média baixa) (COELHO 2010), neste estudo a 

maioria (61%) se classificou como Classe C e 39% na Classe D (GRAF.42). 

 
Gráfico 42 – Classe social dos respondentes da parte qualitativa 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

As respostas das perguntas abertas a seguir apresentadas não diferiram muito tanto 

em termos de classe quanto de escolaridade. Pela análise qualitativa realizada, pode-

se afirmar que a faixa etária de 18 a 32 foi a que melhor se posicionou, mas a faixa 

etária 33-40 foi a mais prevalente.  

7.2 Posicionamentos dos respondentes 

Os 98 respondentes da parte qualitativa foram aleatoriamente selecionados (por 

acessibilidade) em Contagem (em uma indústria de fabricação de máquinas pesadas 

e em uma indústria de óleos) e em Ribeirão das Neves (em uma escola de ensino 

profissional). Como se viu, eram homens da faixa etária entre 18 e 40 anos, todos 

Classe C -
R$ 1.734,00 a R$ 7.475,00

61%

Classe D -
R$ 1.085,00 a R$ 1.734,00

39%
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trabalhadores e atuando em dois municípios da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte. Constituindo 33% dos respondentes da parte quantitativa, esperava-se que 

suas identidades fossem similares.   

Conforme Woodward (2000, p.39), as identidades são   

[...] fabricadas por meio da marcação da diferença. Essa marcação ocorre 
tanto por meio de sistemas simbólicos de representação quanto por meio de 
formas de exclusão social. A identidade, pois, não é o oposto da diferença: a 
identidade depende da diferença. 

A primeira pergunta foi: a marca dos produtos que uso me ajuda a alcançar a 

identidade que desejo ter? (GRAF.43). 

 
Gráfico 43 - A marca dos produtos usados e a percepção do alcance da identidade 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
 
 

Do total, 84% não acreditam que o uso de produtos de marca o auxiliam na formação 

de sua identidade, que se refere mais a experiências psicológicas do que a uma 

essência objetiva de cada indivíduo, envolvendo níveis de autorrepresentação 

individual e em grupo. Assim, a identidade não é uma unidade indivisível, 

multifacetada, mas consiste de autorrepresentações que se diferenciam umas das 

outras (DITTMAR, 2007). 

A Tabela 23 apresenta a padronização das respostas conforme o entendimento da 

pesquisadora, com o intuito de facilitar a análise. 

SIM
16%

NÃO
84%

A  M A R C A  D O S  P R O D U T O S  Q U E  U S O  M E  
A J U D A  A  A L C A N Ç A R  A  I D E N T I D A D E  Q U E  
D E S E J O  T E R
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Tabela 23 – A marca dos produtos usados e a percepção do alcance da identidade 

SIM NÃO 

9 Sim, porque em sociedade o que 
usamos diz quem somos 

25 Não, eu compro pela qualidade da marca 

3 Sim, a marca leva em conta o design 
e o estilo, o que é bom para mim 

17 Não, pois já possuo identidade sem ela 

2 Sim, porque determina parte de 
minha personalidade  

13 Não, eu compro pela qualidade da marca, não 
pelo status 

2 Sim, mas marcas mais simples 7 Não, minha identidade não está relacionada a 
produtos de marca 

  6 Não, minha identidade não está atrelada a bens 
materiais 

  6 Não, eu me ligo a pessoas e não a marcas de 
produtos 

  4 Não, mas a marca dá o status de uma pessoa 
bem de vida 

  3 Não, meus comportamentos e atitudes é que 
indicam minha identidade 

  1 Não, minha identidade pode ser complementada, 
mas o uso de produto de marca não é 
indispensável  

16  82  

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
 

Conforme Hall (2001, p.13), à medida que os sistemas de significação e 

representação cultural se multiplicam, “somos confrontados por uma multiplicidade 

desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais 

poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente”. 

A segunda pergunta foi: o uso de produtos de marca me ajuda a diminuir a lacuna 

entre o que sou e o que tento ser? (GRAF.44). 

 
Gráfico 44 – O uso de produtos de marca e a busca da autoidentidade 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

SIM
8%

NÃO
92%

O  U S O  D E  P R O D U T O S  D E  M A R C A  M E  A J U D A  A  
D I M I N U I R  A  L A C U N A  E N T R E  O  Q U E  S O U  E  O  Q U E  
T E N T O  S E R
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Do total, 92% negaram que o uso de produtos de marca interfere em sua busca de 

autoidentidade. Nesse aspecto, pode-se dizer, como McCraken (2003), que o 

consumo pode não se relacionar única e exclusivamente com a obtenção de coisas, 

mas com a compra da identidade, já que ‘as posses são pontes não de quem somos, 

mas de quem gostaríamos de ser’.  

Nessa linha, o self encontra-se intimamente relacionado ao consumo, que ocorre não 

somente para auxiliar no desenvolvimento e na reafirmação do self, mas também 

como um identificador do indivíduo na sociedade (WATTANASUWAN, 2005). Neste 

contexto, corroborando as pressuposições de Belk (1988), Wattanasuwan (2005) 

enfatiza que as escolhas dos produtos podem não ser feitas somente em função de 

sua utilidade, mas também devido ao seu significado simbólico, pois na sociedade 

contemporânea o mercado encontra-se repleto de signos e de imagens. 

A Tabela 24 apresenta a frequência e a padronização de respostas afirmativas e 

negativas relacionadas ao Gráfico 44. 

 
 
Tabela 24 – O uso de produtos de marca e a busca da autoidentidade 

SIM NÃO 

6 Sim, não uso, mas acho que 
produtos de marca me completariam 

35 Não, qualidade e funcionalidade são o que 
importam 

2 Sim, melhora minha aceitação com a 
vida 

17 Não, produtos de marca não indicarão minha 
personalidade 

  13 Não, porque já sei o que sou 

  9 Não, porque não é a marca que vai me fazer 
diferente 

  6 Não, a construção do ser não se dá pelo 
consumismo  

  4 Não, pois produtos de marca não são importantes 
para mim 

  2 Não, raramente considero um produto como meta 
ou objetivo 

  2 Não, uso por modismo 

  2 Não, o que ajuda a diminuir a lacuna entre as 
pessoas é a qualidade de meu relacionamento 

8  90  

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
 

Interessante observar que o consumo se tornou um meio moderno para o indivíduo 

adquirir, expressar e tentar melhorar sua identidade, pois passa a significar status 

social e a expressar aspectos únicos da personalidade de seu dono. E nesta busca 

frenética por uma identidade cada vez mais ideal, as pessoas são recorrentemente 
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incentivadas a comprar imagens para se apropriarem dos significados simbólicos 

(DITTMAR 2007).  

A terceira pergunta da parte qualitativa foi: o uso de produtos de marca é fundamental 

para minha identidade? (GRAF.45). 

 

 
Gráfico 45 – A importância do uso da marca para a percepção da identidade 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

Conforme o Gráfico 45, 90% não concordam. Pode-se dizer, então, que o senso de 

identidade de um indivíduo não é mais claramente determinado, como no passado, 

devido à sua filiação a determinada classe ou status de certos grupos, apesar de 

aceitar que o consumismo é fundamental para o processo pelo qual os indivíduos 

confirmam e até criam sua identidade. Os indivíduos na sociedade contemporânea 

não têm um conceito fixo ou único do self, embora se sustente a tese de que o 

consumo, longe de exacerbar a “crise de identidade”, é, na verdade, a principal 

atividade pela qual os indivíduos geralmente resolvem esse dilema (BARBOSA; 

CAMPBELL, 2006, p.51). 

A Tabela 25 esclarece o percentual das respostas do Gráfico 45. Percebe-se que 

embora 90% tenham negado a importância do uso de produtos de marca, 10% 

afirmaram que ‘gostam de andar bem vestidos’ e que ‘se apresentam melhor para as 

pessoas e sua comunidade’. Os 90% enfatizaram a qualidade de alguma maneira. 

 

 

SIM
10%

NÃO
90%

O  U S O  D E  P R O D U T O S  D E  M A R C A  É  
F U N D A M E N T A L  P A R A  A  M I N H A  I D E N T I D A D E  
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Tabela 25 – A importância do uso da marca para a percepção da identidade 

SIM NÃO 

6 Sim, porque gosto de andar bem 
vestido 

37 Não, não me identifico desta maneira 

4 Sim, eu me apresento melhor para as 
pessoas e minha comunidade 

31 Não, a qualidade é o que importa e não a 
marca  

  8 Não, mas às vezes a marca e a qualidade 
coincidem 

  5 Não, de forma alguma, porque alguns 
produtos de marca até desapontam 

  3 Não, porque nem tudo de marca tem 
qualidade 

  2 Não, a marca é irrelevante 

  2 Não, minha identidade deve ser construída 
por mim, não por produtos de marca 

10  88  

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

Como na atualidade são múltiplas as possibilidades oferecidas pelo mercado, o 

consumidor tem se deparado com o desafio de descobrir verdadeiras preferências, de 

estudar escolhas e de representar a si próprio, em nível tanto pessoal quanto social 

(AHUVYA 2005).  

O Gráfico 46 apresenta o percentual de respostas para a quarta pergunta: a marca 

dos produtos que uso é parte quem eu sou? 

 
Gráfico 46 – O uso de marca como essencial para a autoidentidade 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
 

Conforme o Gráfico 46, 12% confirmam e 88% negam, mantendo similaridade com as 

respostas anteriores sobre o mesmo tema. A Tabela 26 apresenta a padronização das 

respostas. 

SIM
12%

NÃO
88%

A  M A R C A  D O S  P R O D U T O S  Q U E  U S O  É  P A R T E  
D E  Q U E M  E U  S O U  
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Tabela 26 – A importância do uso de marca como essencial para a autoidentidade 

SIM NÃO 

5 Sim, a marca acompanha meu estilo de 
vida 

23 Não obrigatoriamente 

4 Sim, infelizmente por esse efeito visual 
somos avaliados  

21 Não, produtos de marca não caracterizam o 
ser humano 

2 Sim, porque gosto de produtos bons e de 
qualidade 

20 Não, a marca não faz parte de mim, não 
tenho fidelidade a marcas 

1 Sim, com certeza pela sua finalidade 18 Não, porque eu gosto de qualidade e não de 
marca 

  4 Não, eu sou o reflexo dos valores 
transmitidos pelos meus familiares 

12  86  

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
 

A quinta pergunta foi: se algum item de marca me for roubado, eu me sentiria como 

se tivesse perdido minha identidade? (GRAF.47). 

 
Gráfico 47 – Percepção da importância da perda de produto de marca  
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
 

Partindo-se da afirmação de que ‘somos o que temos’ (BELK, 1988), as perdas das 

posses são vistas pelos indivíduos como uma perda parcial de si mesmo (BACHA; 

SCHAUM, 2011), tendo em vista que em sua aquisição são dispensados esforço, 

tempo e energias psicológicas, além de atenção (GRAF.46). Como se verá adiante na 

análise global, os respondentes da parte qualitativa estranhamente posicionaram-se 

contrariamente aos da parte quantitativa, mesmo sendo 33% do total. 

A Tabela 27 esclarece os posicionamentos, podendo-se constatar que as pesquisas 

na área de comportamento do consumidor enfatizam a aquisição de posses, mas que 

SIM
2%

NÃO
98%

S E  A L G U M  I T E M  D E  M A R C A  M E  F O R  R O U B A D O ,  
S E N T I R E I  C O M O  S E  T I V E S S E  P E R D I D O  M I N H A  
I D E N T I D A D E  
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as perdas voluntárias e ou involuntárias desempenham papel importante na 

construção, na reafirmação e na reconstrução da identidade (BLACK, 2011). 

Tabela 27 – Percepção da importância da perda de produto de marca  

SIM NÃO 

1 Sim, com certeza, se roubarem meu Ipod 
seria uma tortura 

38 Não, só se for muito pessoal 

1 Sim, fico mais poderoso com meu tênis 
Nike  

15 Não, posso conseguir comprar novamente 

  12 Não, mas ficaria muito chateado 

  12 Não, minha identidade não depende de 
produtos de marca 

  11 Não, de modo algum 

  6 Não, pois não sou apegado a coisas 
materiais 

  2 Não, quem não ostenta não é roubado 

2  96  

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

A sexta e penúltima pergunta foi: eu me sinto melhor com produtos de marca? 

(GRAF.48). 

 
Gráfico 48 – Bem-estar/felicidade versus uso de produtos de marca 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

Interessante observar que, apesar de as perguntas anteriores terem apresentado alto 

percentual de negação, as respostas do Gráfico 48, esclarecidas na Tabela 28, 

equilibram as respostas (afirmativas em 51% e negativas em 49%). Adiante neste 

trabalho, quando são apresentadas as duas partes da pesquisa (quantitativa e 

qualitativa), esse foco será mais bem explicado. 

SIM
51%

NÃO
49%

E U  M E  S I N T O  M E L H O R  C O M  P R O D U T O S  D E  
M A R C A
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Tabela 28 – Bem-estar/felicidade versus uso de produtos de marca 

SIM NÃO 
22 Sim, eu me sinto melhor com 

produto de qualidade 
12 Não, porque produtos devem valer pela sua 

funcionalidade 
7 Sim, eu me sinto bem com 

produto de qualidade, e a 
marca possui isto 

10 Não, porque ter produto de marca não significa se 
sentir melhor 

6 Sim, eu chamo mais atenção 
para mim 

10 Não, produtos bonitos e de qualidade não precisam 
ter marca 

4 Sim, roupas vestem melhor e 
duram muito mais 

6 Não, para mim não faz diferença, qualquer roupa ou 
marca me faz bem 

4 Sim, pela qualidade e não por 
status 

4 Não, pois acho constrangedor usar produtos somente 
pela marca 

4 Sim, porque sou mais bem 
avaliado pelas pessoas 

4 Não, porque não observo ou me interesso por marcas 

2 Sim, porque representam a 
melhoria de meu poder de 
compra 

2 Não, porque marca para mim é indiferente, é ilusão 

1 Sim, porque qualidade e 
funcionalidade com aceitação 
alheia é tudo 

  

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

A última pergunta diz respeito à necessidade premente de se vestir ou não com 

produtos de marca. Para Landowski (2002) as respostas podem se referir à 

construção da identidade individual, que requer a percepção da existência de outra, 

em contraste ou oposição. Assim, o indivíduo precisa manter contato com um 

indivíduo diferente para identificar-se pertencente ou não ao mesmo grupo e, nesse 

sentido, com interesses similares. Neste contexto, o autor ressalta que a construção 

identitária dos indivíduos se dá a partir da percepção da diferença, embora o formato 

da identidade esteja relacionado não só à maneira como o indivíduo se define, mas 

também à imagem que o outro lhe transmite acerca de si mesmo (GRAF.49). 

 
Gráfico 49 – Necessidade fundamental em usar produtos de marca 
Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
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P R E C I S O  M E  V E S T I R  C O M  P R O D U T O S  D E  
M A R C A  
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A Tabela 29 informa os posicionamentos dos respondentes. 

Tabela 29 – Necessidade fundamental em usar produtos de marca 

SIM NÃO 
6 Sim, por causa da qualidade 21 Não, a marca é só um detalhe 

2 Sim, mas porque preciso me vestir 
bem e com conforto 

16 Não preciso, mas gostaria de poder sempre usar 
produtos de marca 

2 Sim, porque facilita minha 
acessibilidade social 

13 Não, porque busco produtos com qualidade e 
preço justo, mesmo sem marca 

  12 Não, não preciso, a marca é irrelevante 

 
 

6 Não, porque não identifico diferenças entre 
produtos de marca ou não 

 
 

6 Não, eu me preocupo mais com funcionalidade 
do que com a marca 

 
 

5 Não, marcas oferecem qualidade, mas não 
agregam valor 

  
3 Não, mesmo porque meus amigos não ligam 

para produtos de marca 

  3 Não preciso, não é uma necessidade 

  
2 Não, mas eu gosto e uso quando eu ganho de 

presente 

  1 Não, mesmo porque a China falsifica bem. 

10  88  

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 

 

Como se pode perceber pela Tabela 29, 18% responderam ‘não preciso me vestir, 

mas gostaria de poder sempre usar produtos de marca’ e 3,1% responderam ‘não, 

mesmo porque meus amigos não ligam para produtos de marca’. Um deles foi bem 

prático, pois afirmou não precisar consumir produtos de marca ‘porque a China 

falsifica bem’. Com efeito, o que dá forma à própria identidade não é apenas a maneira 

pela qual, reflexivamente, a pessoa se define ou tenta se definir em relação à imagem 

que outra pessoa tem dela, mas é também a maneira pela qual a alteridade do outro 

atribui um conteúdo específico à diferença que os separam. Assim, quer se encare no 

plano da vivência individual ou da consciência coletiva, o sentimento de ‘identidade’ 

parece passar pela intermediação de uma ‘alteridade’ a ser construída (LANDOWSKI, 

2002, p.3). 

O próximo capítulo sintetiza as duas partes da pesquisa. 
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8 ANÁLISE GLOBAL QUANTITATIVA E QUALITATIVA 

Este capítulo pretendeu cumprir os objetivos específicos: 

(1) Identificar e caracterizar o comportamento do consumidor segundo a Escala de 

Consumo de Eastman, Goldsmith e Flynn (1999); 

(2) Identificar e caracterizar a orientação ao Materialismo segundo Canniatti-

Ponchio, Aranha e Todd (2007); 

(3) Verificar as relações entre o consumo e o materialismo manifestados por 

homens das Classes C e D entre 18 e 40 anos.  

A faixa etária dos respondentes de ambos os questionários (quantitativo e qualitativo) 

apresentou-se similar, sendo de 36% (18-25 anos) no quantitativo e de 30% no 

qualitativo, de 26% no quantitativo e 31% (26-32 anos) no qualitativo e de 38% no 

quantitativo e 39% no qualitativo (33-40 anos). Já na escolaridade houve diferenças 

significativas, pois no quantitativo 17% tinham ensino médio incompleto e no 

qualitativo apenas 6%; no quantitativo 40% tinham o ensino médio completo contra 

22% no qualitativo; no quantitativo 25% estavam com o superior incompleto e 12% 

completo, ao passo que no qualitativo os percentuais indicaram 25% e 18%, 

respectivamente. A diferença maior se deu nos detentores de pós-graduação, pois no 

questionário quantitativo o percentual era de 6% e no qualitativo era de 29%. Os 

respondentes da parte quantitativa eram majoritariamente da Classe D (61%), e os da 

parte qualitativa registraram o mesmo percentual de 61%, mas da Classe C.  

Sintetizando os parâmetros e suas categorias, a Tabela 38 demonstra como eles 

foram classificados para efeito das correlações. Como diria Mauss (1979, p.192),  

[...] todo fenômeno social possui efetivamente um atributo essencial: seja ele 
um símbolo, uma palavra, um instrumento, uma instituição, seja ele a língua 
ou a ciência mais bem feita, seja ele o instrumento que melhor se adapte aos 
melhores e mais numerosos fins, seja ele o mais racional possível, o mais 
humano, ainda assim ele é arbitrário.  

A Tabela 30 apresenta os 37 parâmetros, suas categorias, códigos e especificações, 

podendo-se perceber que alguns códigos, mesmo que similares, referem-se a 

categorias que constam como parâmetros do Consumo de Status ou como 

Materialismo.  Assim, como indicou o alfa de Cronbach, houve consistência interna e 

os respondentes tenderam a se posicionar de maneira mais próxima da verdade.
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Tabela 30 – Planilha global e distribuição de parâmetros – Consumo e Materialismo – e categorias 

N Parâmetros Categorias Código Especificação 

(1)  M Centralidade CE1 Gosto de produtos especiais em minha vida 

(2)  M Centralidade CE2 Uma das realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas aquisições materiais 

(3)  CS Centralidade CE3 Gosto de gastar dinheiro com produtos de marca 

(4)  CS Centralidade CE4 Admiro pessoas que possuem carros, roupas e acessórios de marca 

(5)  CS Centralidade CE5 Gosto de possuir coisas que impressionam as pessoas 

(6)  M Centralidade CE6 Gastar muito dinheiro está entre as coisas mais importantes da vida  

(7)  M Centralidade CE7 Procuro manter minha vida o mais simples possível 

(8)  CS Status CS1 Eu compraria um produto somente porque ele me dá status 

(9)  CS Status CS2 Eu me interesso por novos produtos que dão status  

(10)  CS Status CS3 Eu pagaria mais por produtos de mais status 

(11)  CS Status CS4 O status que um produto me dá é irrelevante 

(12)  CS Status CS5 Um produto é mais valioso para mim se tiver grife 

(13)  M Felicidade FE1 Normalmente só compro as coisas que preciso 

(14)  M Felicidade FE2 Tenho todas as coisas que necessito para aproveitar a vida 

(15)  M Felicidade FE3 Gosto menos de bens materiais de marca que outras pessoas que conheço 

(16)  M Felicidade FE4 Eu não seria mais feliz se tivesse produtos de marca 

(17)  M Não funcionalidade NF1 É bobagem comprar produtos que não sejam práticos 

(18)  M Não funcionalidade NF2 Eu não gastaria dinheiro com produtos pouco práticos  

(19)  M Não funcionalidade NF3 Eu compro produtos por razões não funcionais 

(20)  M Não funcionalidade  NF4 Eu só compro produtos que tenham um propósito funcional 

(21)  CS Satisfação de necessidades SC1  Eu consigo obter o que necessito desta comunidade. 

(22)  CS Satisfação de necessidades SC2 Esta comunidade me ajuda a satisfazer as minhas necessidades. 

(23)  CS Pertença SC3 Sinto-me como um membro desta comunidade. 

(24)  CS Pertença SC4 Eu pertenço a esta comunidade. 

(25)  CS Pertença SC5 Eu tenho uma palavra a dizer sobre o que se passa na minha comunidade. 

(26)  CS Influência SC6 As pessoas desta comunidade conseguem influenciar-se umas às outras. 

(27)  CS Ligações Emocionais SC7 Eu me sinto ligado (a) a esta comunidade. 

(28)  CS Ligações Emocionais SC8 Eu tenho bons laços com outros nesta comunidade. 

(29)  CS Sociabilidade  SO1 Eu não me considero uma pessoa muito sociável 

(30)  CS Sociabilidade SO2 Eu não aprecio eventos sociais 

(31)  CS Sociabilidade  SO3 Eu prefiro estar só do que rodeado de pessoas 

(32)  CS Sociabilidade SO4 Eu aprecio sair com grupos de pessoas 

(33)  CS Sociabilidade SO5 Eu não gosto de conhecer pessoas novas 

(34)  M Sucesso  SU1 Comprar coisas me dá muito prazer 

(35)  M Sucesso SU2 Incomoda-me quando não posso comprar tudo o que desejo 

(36)  CS Sucesso SU3 Ficaria mais feliz se tivesse mais dinheiro para comprar mais produtos de marca 

(37)  M Sucesso SU4 Minha vida seria melhor se eu tivesse coisas que não tenho 
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A primeira parte da Tabela 31 apresenta as maiores correlações encontradas, mas 

nenhuma atingiu a incidência acima de 0,50, que registra alta significância, mas 0,46.  

Como se pode perceber pela primeira parte da Tabela 31 a seguir, as correlações 

acima de 0,41 comprovam que o Consumo de Status é efetivo e que o Materialismo é 

patente entre homens na faixa de 18 a 40 anos de idade: 

 CS1 (eu compraria um produto somente porque ele me dá status) (0,46) com NF3 

(eu compro produtos por razões não funcionais),  

 SU3 (eu ficaria mais feliz se tivesse mais dinheiro para comprar mais produtos de 

marca) (0,45) com SU2 (incomoda-me quando não posso comprar tudo o que 

desejo),  

 CE3 (gosto de gastar dinheiro com produtos de marca) (0,43) com SU2 (incomoda-

me quando não posso comprar tudo o que desejo),  

 CS1 (eu compraria um produto somente porque ele me dá status) (0,42) com CE6 

(gastar muito dinheiro está entre as coisas mais importantes da vida),  

 CE5 (gosto de possuir coisas que impressionam as pessoas) (0,41) com SU2 

(incomoda-me quando não posso comprar tudo o que desejo) e  

 CE5 (gosto de possuir coisas que impressionam as pessoas) (0,41) com SU1 

(comprar coisas me dá muito prazer). 

Contudo, na pesquisa qualitativa com 33% dos respondentes da parte quantitativa, 

foram observadas as seguintes respostas:  

 84% afirmam que o uso de produtos de marca não os ajuda na identidade que 

querem ter; 

 25% compram pela qualidade da marca, 17% afirmam que ‘a marca não é 

importante para sua autoidentidade’, pois ‘já possuem identidade sem ela’, e 13% 

compram ‘pela qualidade da marca, não pelo status’; 

 92% consideram que o uso de produtos de marca não diminui a lacuna entre o que 

são e o que tentam ser; 

 35% não compram pela marca, pois qualidade e funcionalidade são o que 

importam; 17% que produtos de marca não indicarão sua personalidade e 13% já 

sabem de si e não seria a marca que os definiria.  
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Tabela 31 – Análise quantitativa decrescente das maiores correlações Consumo / Materialismo 

PARÂMETROS DO CONSUMO CORRELAÇÃO PARÂMETROS DO MATERIALISMO 

CS1 (eu compraria um produto somente porque ele me dá status) 0,46 NF3 (eu compro produtos por razões não funcionais) 

SU3 (eu ficaria mais feliz se tivesse mais dinheiro para comprar mais produtos 
de marca)  

0,45 SU2 (incomoda-me quando não posso comprar tudo o que desejo)  

CE3 (gosto de gastar dinheiro com produtos de marca) 0,43 SU2 (incomoda-me quando não posso comprar tudo o que desejo)  

CS1 (eu compraria um produto somente porque ele me dá status) 0,42 CE6 (gastar muito dinheiro está entre as coisas mais importantes da vida) 

CE5 (gosto de possuir coisas que impressionam as pessoas) 0,41 SU2 (incomoda-me quando não posso comprar tudo o que desejo) 

CE5 (gosto de possuir coisas que impressionam as pessoas) 0,41 SU1 (comprar coisas me dá muito prazer) 

CE4 (admiro pessoas que possuem carros, roupas e acessórios de marca) 0,39 CE2 (uma das realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas 
aquisições materiais) 

CS1 (eu compraria um produto somente porque ele me dá status) 0,39 SU2 (incomoda-me quando não posso comprar tudo o que desejo) 

CS2 (eu me interesso por novos produtos que dão status)  0,39 SU1 (comprar coisas me dá muito prazer) 

CS5 (um produto é mais valioso para mim se tiver grife) 0,39 CE6 (gastar muito dinheiro está entre as coisas mais importantes da vida)  

SU3 (eu ficaria mais feliz se tivesse mais dinheiro para comprar mais produtos 
de marca) 

0,39 CE1 (gosto de produtos especiais em minha vida) 

CE3 (gosto de gastar dinheiro com produtos de marca) 0,38 SU1 (comprar coisas me dá muito prazer) 

CE3 (gosto de gastar dinheiro com produtos de marca) 0,38 CE6 (gastar muito dinheiro está entre as coisas mais importantes da vida) 

CE5 (gosto de possuir coisas que impressionam as pessoas) 0,38 NF3 (eu compro produtos por razões não funcionais) 

CE5 (gosto de possuir coisas que impressionam as pessoas) 0,37 SU4 (minha vida seria melhor se eu tivesse coisas que não tenho) 

CS2 (eu me interesso por novos produtos que dão status) 0,37 SU2 (incomoda-me quando não posso comprar tudo o que desejo) 

SU3 (eu ficaria mais feliz se tivesse mais dinheiro para comprar mais produtos 
de marca) 

0,37 SU4 (minha vida seria melhor se eu tivesse coisas que não tenho) 

CE3 (gosto de gastar dinheiro com produtos de marca) 0,36 SU4 (minha vida seria melhor se eu tivesse coisas que não tenho) 

CS1 (eu compraria um produto somente porque ele me dá status) 0,36 SU1 (comprar coisas me dá muito prazer) 

Fonte: Dados de pesquisa 2014. 
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Analisando a primeira parte da Tabela 31 e citando-se Campbell (2012), há hipóteses 

metafísicas significativas que servem de base ao consumismo moderno que, 

intrigantemente, não parecem estar limitadas à esfera do consumismo propriamente 

dito, mas presentes em muitas outras esferas da vida contemporânea. Assim, a 

atividade do consumo tem se tornado uma espécie de padrão ou modelo de como os 

cidadãos passaram a encarar todas as suas atividades, gerando algo bem diferente 

do que se costuma sugerir, ou seja, a realidade de que as pessoas têm se tornado 

vítimas do consumo e de um materialismo egoísta.  

Nesse sentido, é ambíguo o que se quer dizer quando se afirma que o consumo é 

uma experiência. Está-se referindo às reações decorrentes da simples posse dos 

objetos ou à sequência de interações das pessoas com a dimensão material e 

simbólica dos produtos e/ou com a dimensão interpessoal das atividades de compra 

e de serviços? Está-se referindo aos ecos dessas interações na subjetividade das 

pessoas? Assim, como analisar essas experiências entre si e de outros tipos de 

experiências? Uma coisa se tem certeza: as múltiplas dificuldades enfrentadas pelas 

proposições teóricas para explicar todas as esferas do consumo e como as pessoas 

têm reagido e justificado seu nível de consumo e materialismo. Para Ritzer, Goodman 

e Wiedenhoft (2001, p.425, citados por BARBOSA; CAMPBELL, 2012, p.31), “os 

teóricos sociais não podem mais de dar ao luxo de não manter contato com as novas 

realidades do universo social econômico”. 

Desde as últimas três décadas, o fenômeno do consumo de status tem adquirido maior 

evidência, caracterizando-se pelo fato de o consumidor ter como principal 

preocupação, no momento da compra, o status que o produto ou serviço possa lhe 

conferir (EASTMAN et al., 1999), e isso ocorre pela relação entre marca e consumo 

de status. Atualmente, os estudos têm sido direcionados, também, em descobrir quais 

os fatores sociais e a formação de identidade. 

A associação da ideia entre Materialismo e Consumo de Status, ou seja, de que os 

materialistas tendem a usar o dinheiro para aumentar seu status social, não tem sido 

visualizada em pesquisas brasileiras. Na busca realizada, encontrou-se a de 

Grohman, Battistella e Radons (2012), que identificou resultados similares à do 

presente estudo: ficou confirmado que o grau de materialismo do indivíduo iria 
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influenciar negativamente em seu comportamento antissocial, ou seja, indivíduos 

materialistas valorizam as relações sociais; que o grau de materialismo do indivíduo 

iria influenciar positivamente em seu comportamento de consumo de status, ou seja, 

o materialismo é um forte antecedente do comportamento de compra visando o status; 

e que o grau de materialismo do indivíduo iria influenciar negativamente no 

comportamento de compra de produtos funcionais. O sentido da regressão é inverso, 

ou seja, quanto mais materialista é o consumidor menos ele irá pensar na 

funcionalidade dos produtos que adquire. 

Anteriormente, ainda na década de 1990 nos Estados Unidos, Richins, McKeage e 

Najar (1992) constataram inúmeras razões de processos afetivos estarem implícitos 

no materialismo. Belk (1984) havia entendido o materialismo como a importância que 

um consumidor atrelava às suas aquisições. Nos mais altos níveis de materialismo, 

essas compras assumiam uma parte central na vida de algumas pessoas e eram 

consideradas fontes de satisfação e insatisfação. Richins et al. (1992) descobriram 

que as pesquisas descreviam os materialistas de maneira similar, todos ansiando por 

seu bem-estar. 

Do ponto de vista cultural, o consumo considerado legítimo diz respeito à obtenção de 

necessidades básicas e não suscita culpa, pois podem ser justificadas moralmente, 

ao passo que o consumo supérfluo é associado ao excesso e ao desejo. Desta forma, 

justifica-se a compra por algum motivo: ‘se eu comprar agora vou aproveitar o baixo 

preço’, ‘é uma ótima oportunidade’, ‘eu mereço porque trabalho muito’, ‘a vida não 

pode ser trabalho, deve ter prazer’, o que indica “a existência de um eixo 

compensatório no qual trabalho, dedicação, senso de economia e oportunidade, entre 

outros valores moralmente legítimos, podem neutralizar a falta de legitimidade da 

compra supérflua” (BARBOSA; CAMPBELL 2012, p.37). 

Da mesma forma que os parâmetros entre 0,41 e 0,46, os parâmetros entre 0,36 e 

0,39 de Consumo/Materialismo registraram efetividade, conforme a segunda parte da 

Tabela 31: 

 CE4 (admiro pessoas que possuem carros, roupas e acessórios de marca) (0,39) 

com CE2 (uma das realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas 

aquisições materiais), 



133 
 

 CS1 (eu compraria um produto somente porque ele me dá status) (0,39) com SU2 

(incomoda-me quando não posso comprar tudo o que desejo), 

 CS2 (eu me interesso por novos produtos que dão status) (0,39) com SU1 (comprar 

coisas me dá muito prazer) 

 CS5 (um produto é mais valioso para mim se tiver grife) (0,39) com CE6 (gastar 

muito dinheiro está entre as coisas mais importantes da vida),  

 SU3 (eu ficaria mais feliz se tivesse mais dinheiro para comprar mais produtos de 

marca) (0,39) com CE1 (gosto de produtos especiais em minha vida), 

 CE3 (gosto de gastar dinheiro com produtos de marca)  (0,38) com SU1 (comprar 

coisas me dá muito prazer), 

 CE3 (gosto de gastar dinheiro com produtos de marca) (0,38) com CE6 (gastar 

muito dinheiro está entre as coisas mais importantes da vida), 

 CE5 (gosto de possuir coisas que impressionam as pessoas) (0,38) com NF3 (eu 

compro produtos por razões não funcionais), 

 CE5 (gosto de possuir coisas que impressionam as pessoas) (0,37) com SU4 

(minha vida seria melhor se eu tivesse coisas que não tenho), 

 CS2 (eu me interesso por novos produtos que dão status) (0,37) com SU2 

(incomoda-me quando não posso comprar tudo o que desejo), 

 SU3 (eu ficaria mais feliz se tivesse mais dinheiro para comprar mais produtos de 

marca) (0,37) com SU4 (minha vida seria melhor se eu tivesse coisas que não 

tenho), 

 CE3 (gosto de gastar dinheiro com produtos de marca)  (0,36) com SU4 (minha 

vida seria melhor se eu tivesse coisas que não tenho) e  

 CS1 (eu compraria um produto somente porque ele me dá status) (0,36) com SU1 

(comprar coisas me dá muito prazer). 

Embora baixos, os parâmetros entre 0,36 e 0,39 confirmaram, como Grohman, 

Battistella e Radons (2012), que pessoas materialistas entendem que suas aquisições 

sejam sinais de seu sucesso e, portanto, tendem à ostentação, e que pessoas 

materialistas consideram que status é sinônimo de felicidade. 

Em qualquer abordagem levada para o Senso de Comunidade, McMillan e Chavis 

(1986) fornecem um número de áreas dentro de seu modelo para poder facilitar formas 

de compreensão de como e onde a identidade pode ser formada e a separação do 
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exterior pode ser mantida. Em particular, os autores se referem à importância do 

sistema comum de símbolos como um meio de comunicação entre os membros e a 

história compartilhada dos eventos que ajudam a consolidar o sentido de 

pertencimento que membros sentem por causa da experiência mútua de eventos.  

Ainda analisando parte da Tabela 31, seguem-se as correlações entre 0,30 e 0,35. 

Os parâmetros 0,34 e 0,35 de Consumo/Materialismo registraram correlação efetiva 

(Tabela 29): 

 CS1 (eu compraria um produto somente porque ele me dá status) (0,35) com SU4 

(minha vida seria melhor se eu tivesse coisas que não tenho), 

 CS2 (eu me interesso por novos produtos que dão status) (0,35) com CE6 (gastar 

muito dinheiro está entre as coisas mais importantes da vida), 

 SC3 (eu pagaria mais por produtos de mais status) (0,35) com FE2 (tenho todas as 

coisas que necessito para aproveitar a vida) e 

 CS5 (um produto é mais valioso para mim se tiver grife) (0,34) com SU1 (comprar 

coisas me dá muito prazer).  

Contudo, ao contrário, na pesquisa qualitativa os 98 respondentes (33% da parte 

quantitativa) se posicionaram de maneira diversa: 90% afirmaram que o uso de 

produtos de marca não é fundamental em sua identidade porque: 

 37% ‘não se identificam dessa maneira’, 

 31% consideram que ‘é a qualidade do produto o que importa e não a marca’,  

 8% afirmam que ‘às vezes a marca e a qualidade coincidem’. 

Em relação a essa manifestação, pode-se questionar o porquê de as pessoas 

sentirem tanta culpa e vergonha em admitir seu prazer em consumir. 
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Tabela 31 – Análise quantitativa decrescente das maiores correlações Consumo / Materialismo 

PARÂMETROS DO CONSUMO CORRELAÇÃO PARÂMETROS DO MATERIALISMO 

CS1 (eu compraria um produto somente porque ele me dá status) 0,35 SU4 (minha vida seria melhor se eu tivesse coisas que não tenho) 

CS2 (eu me interesso por novos produtos que dão status) 0,35 CE6 (gastar muito dinheiro está entre as coisas mais importantes da vida) 

SC3 (eu pagaria mais por produtos de mais status) 0,35 FE2 (tenho todas as coisas que necessito para aproveitar a vida) 

CS5 (um produto é mais valioso para mim se tiver grife) 0,34 SU1 (comprar coisas me dá muito prazer) 

CE3 (gosto de gastar dinheiro com produtos de marca) 0,33 CE2 (uma das realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas 
aquisições materiais) 

CE4 (admiro pessoas que possuem carros, roupas e acessórios de marca) 0,33 SU2 (incomoda-me quando não posso comprar tudo o que desejo) 

CE4 (admiro pessoas que possuem carros, roupas e acessórios de marca) 0,33 SU4 (minha vida seria melhor se eu tivesse coisas que não tenho) 

CE4 (admiro pessoas que possuem carros, roupas e acessórios de marca) 0,32 SU1 (comprar coisas me dá muito prazer) 

CE5 (gosto de possuir coisas que impressionam as pessoas) 0,32 CE1 (gosto de produtos especiais em minha vida) 

CS2 (eu me interesso por novos produtos que dão status) 0,32 CE2 (uma das realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas 
aquisições materiais) 

CE3 (gosto de gastar dinheiro com produtos de marca) 0,31 CE1 (gosto de produtos especiais em minha vida) 

CS1 (eu compraria um produto somente porque ele me dá status) 0,31 CE2 (uma das realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas 
aquisições materiais) 

CS2 (eu me interesso por novos produtos que dão status) 0,31 CE1 (gosto de produtos especiais em minha vida) 

CS2 (eu me interesso por novos produtos que dão status) 0,31 SU4 (minha vida seria melhor se eu tivesse coisas que não tenho) 

CS5 (um produto é mais valioso para mim se tiver grife) 0,31 SU4 (minha vida seria melhor se eu tivesse coisas que não tenho) 

SC3 (eu pagaria mais por produtos de mais status) 0,31 NF3 (eu compro produtos por razões não funcionais) 

CS2 (eu me interesso por novos produtos que dão status) 0,30 NF3 (eu compro produtos por razões não funcionais) 

CS5 (um produto é mais valioso para mim se tiver grife) 0,30 SU2 (incomoda-me quando não posso comprar tudo o que desejo) 

SC3 (eu pagaria mais por produtos de mais status) 0,30 CE6 (gastar muito dinheiro está entre as coisas mais importantes da vida) 

SO4 (eu aprecio sair com grupos de pessoas) 0,30 SU1 (comprar coisas me dá muito prazer) 

SU3 (eu ficaria mais feliz se tivesse mais dinheiro para comprar mais produtos 
de marca) 

0,30 CE6 (gastar muito dinheiro está entre as coisas mais importantes da vida) 

SU3 (eu ficaria mais feliz se tivesse mais dinheiro para comprar mais produtos 
de marca) 

0,30 SU1 (comprar coisas me dá muito prazer) 

Fonte: Dados de pesquisa 2014. 
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Conforme Campbell (2012, p.53), “o verdadeiro local onde reside nossa identidade 

deve ser encontrado em nossas reações aos produtos, e não nos produtos em si”, e 

essa maneira de conceber a própria identidade é muito recente, não tendo ocorrido 

na época dos pais e avós dos jovens de hoje. Para pais e avós, a identidade estava 

muito mais relacionada ao status e à posição que ocupavam, como família, trabalho, 

religião, raça, etnia e nacionalidade, muito mais importante do que o gosto pessoal.   

Há também a questão do gênero. Conforme Birol (2007), a lealdade quanto ao 

comportamento está dividida entre homens e mulheres: homens são mais fiéis a 

marcas e mulheres são mais fiéis a lojas.  

Os parâmetros entre 0,31 e 0,33 de Consumo/Materialismo também registraram 

correlação efetiva (Tabela 31): 

 CE3 (gosto de gastar dinheiro com produtos de marca) (0,33) com CE2 (uma das 

realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas aquisições 

materiais), 

 CE4 (admiro pessoas que possuem carros, roupas e acessórios de marca) (0,33) 

com SU2 (incomoda-me quando não posso comprar tudo o que desejo), 

 CE4 (admiro pessoas que possuem carros, roupas e acessórios de marca) (0,33) 

com SU4 (minha vida seria melhor se eu tivesse coisas que não tenho), 

 CE4 (admiro pessoas que possuem carros, roupas e acessórios de marca) (0,32) 

com SU1 (comprar coisas me dá muito prazer) 

 CE5 (gosto de possuir coisas que impressionam as pessoas) (0,32) com CE1 

(gosto de produtos especiais em minha vida), 

 CS2 (eu me interesso por novos produtos que dão status) (0,32) com CE2 (uma 

das realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas aquisições 

materiais), 

 CE3 (gosto de gastar dinheiro com produtos de marca)  (0,31) com CE1 (gosto de 

produtos especiais em minha vida), 

 CS1 (eu compraria um produto somente porque ele me dá status) (0,31) com CE2 

(uma das realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas 

aquisições materiais), 
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 CS2 (eu me interesso por novos produtos que dão status) (0,31) com CE1 (gosto 

de produtos especiais em minha vida), 

 CS2 (eu me interesso por novos produtos que dão status) (0,31) com SU4 (minha 

vida seria melhor se eu tivesse coisas que não tenho), 

 CS5 (um produto é mais valioso para mim se tiver grife) (0,31) com SU4 (minha 

vida seria melhor se eu tivesse coisas que não tenho) e 

 SC3 (eu pagaria mais por produtos de mais status) (0,31) com NF3 (eu compro 

produtos por razões não funcionais). 

Pelo contrário, do total de respondentes da pesquisa qualitativa, 86% entendem que 

a marca dos produtos que usam não faz parte de sua identidade, tendo sido 

encontradas as seguintes respostas: 

 23% que ‘não obrigatoriamente’,  

 21% que ‘produtos de marca não caracterizam o ser humano’, 

 20% que ‘a marca não faz parte de mim, não tenho fidelidade a marcas’, 

 18% que ‘porque eu gosto de qualidade e não de marca’ e 

 4% que ‘eu sou o reflexo dos valores transmitidos pelos meus familiares’. 

A esse respeito, Campbell (2012) comenta que a ideia difundida é que o eu 

contemporâneo ou pós-moderno seja excepcionalmente aberto e flexível e que as 

pessoas, ao fazerem uso da grande constante oferta de novos produtos na sociedade 

de consumo, estejam normalmente imbuídas no processo de recriar a si mesmas. 

Tem sido sugerido que os indivíduos tenham pouca opção a não ser se comportar 

dessa maneira, pois ‘hoje não existem regras, somente escolhas’ e, assim, ‘todos 

podem ser qualquer um’9, o que leva à constatação de irrelevância nas divisões 

sociais, o fim do social enquanto ponto de referência importante. Na atualidade, o 

senso de identidade de alguém não é mais claramente determinado como já foi, por 

sua filiação a determinada classe ou status de certos grupos, apesar de o consumismo 

ser fundamental para o processo pelo qual os indivíduos confirmam ou criam sua 

identidade.  

Sabe-se que cultura e consumo são indissociáveis, pois todo processo de seleção, 

escolha, aquisição, uso, fruição e descarte de um bem ou serviço, ou ainda de uma 

                                                           
9 EWEN, Stuart; EWEN, Elizabeth. Channels of desire. New York: McGraw Hill, 1982, p.249-251. 
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‘identidade’ só ocorre e faz sentido dentro de um sistema cultural específico. Como 

assinala McCracken (2003), a cultura material materializa sistemas de classificação e 

princípios culturais dentro de certos limites sociais, históricos e geográficos, os quais 

ganham tangibilidade por meio dos comportamentos, objetos, bens e serviços. Nas 

comunidades, estabelecem-se diferenças e reforçam-se semelhanças. A cultura 

material, então, funciona como uma espécie de código no sentido de fornecer 

informações e classificações sobre as pessoas e o mundo que as cerca, 

materializando as categorias da cultura. 

Nesse aspecto, Barbosa (2012) comenta que embora esse processo classificador da 

cultura seja constituinte da vida social, o reconhecimento de sua importância não 

esgota toda a complexidade que envolve o desejo por um objeto, sua aquisição, 

fruição, uso, manipulação e descarte. Isso se dá porque as classificações e princípios 

culturais não se reproduzem de maneira continuada, direta e rigidamente na ação 

social. Entre ambos existe uma relação complexa na medida em que a própria prática 

desse sistema classificatório é, em si mesma, constitutiva e constituinte dele. Faz-se 

necessário, então, perceber os objetos como coisas que possuem materialidades 

distintas que afetam e provocam reações diferenciadas nas pessoas, levando-as para 

além de si mesmas, mas não lhes negando a iniciativa e o controle de suas ações. 

Campbell (2012, p.51) contesta a ideia de que os indivíduos na sociedade 

contemporânea não tenham um conceito fixo ou único do self, embora sustente a tese 

de que “o consumo, longe de exacerbar a ‘crise de identidade’ é, na verdade, a 

principal atividade pela qual os indivíduos geralmente resolvem esse dilema”. Em 

outras palavras, “a atividade de consumir pode ser considerada um caminho vital e 

necessário para o autoconhecimento, ao mesmo tempo que o mercado começa a se 

tornar indispensável para o processo de descoberta de quem realmente somos” 

(CAMPBELL 2012, p.52). 

Para o consumidor é clara a diferença entre uma compra baseada em fatores como a 

conveniência e preço e uma compra onde o envolvimento é maior, existindo um 

sentimento de pertença e familiaridade de quem já se conhece há algum tempo, com 

o consumidor conseguindo contemplar a marca como uma pessoa, um parceiro em 

quem poderá confiar. “Nesta última situação há uma conectividade extraordinária, 

precedente de uma consciência de posse individual” (PEREIRA 2005, p.34). 
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Os parâmetros 0,30 de Consumo/Materialismo também registraram correlação efetiva 

(Tabela 31): 

 CS2 (eu me interesso por novos produtos que dão status) (0,30) com NF3 (eu 

compro produtos por razões não funcionais), 

 CS5 (um produto é mais valioso para mim se tiver grife) (0,30) com SU2 (incomoda-

me quando não posso comprar tudo o que desejo), 

 SC3 (eu pagaria mais por produtos de mais status) (0,30) com CE6 (gastar muito 

dinheiro está entre as coisas mais importantes da vida), 

 SO4 (eu aprecio sair com grupos de pessoas) (0,30) com SU1 (comprar coisas me 

dá muito prazer), 

 SU3 (eu ficaria mais feliz se tivesse mais dinheiro para comprar mais produtos de 

marca) (0,30) com CE6 (gastar muito dinheiro está entre as coisas mais importantes 

da vida) e 

 SU3 (eu ficaria mais feliz se tivesse mais dinheiro para comprar mais produtos de 

marca) (0,30) com SU1 (comprar coisas me dá muito prazer). 

 

Na pesquisa qualitativa foi perguntado: se algum item de marca lhe fosse roubado, 

você perderia sua identidade? Quase a totalidade (98%) respondeu negativamente: 

 38% ‘só se fosse muito pessoal’, 

 15% ‘posso conseguir comprar novamente’, 

 12% ‘mas ficaria muito chateado’, 

 12% ‘minha identidade não depende de produtos de marca’ 

 11% não, ‘de modo algum’, 

 6% que não, ‘pois não sou apegado a coisas materiais’ e 

 2% que não, ‘quem não ostenta não é roubado’. 

Com essas respostas, constata-se o mesmo que Sennet (2006), de que a sociedade 

contemporânea apresenta como característica principal o desapego às coisas. Para 

Macedo, Souza e Fontes (2009), algo que evoca emoções, sendo vívido, facilmente 

imaginado e específico, estará mais disponível na memória do que um evento de 

natureza não emocional, neutro, difícil de imaginar ou vago.  
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Lipovetsky (1989, p.175) observa que “no império do valor de uso não nos ligamos 

mais às coisas (...); a era que sacraliza socialmente as mercadorias é aquela na qual 

nos separamos sem dor de nossos objetos”.  

As correlações (0,30) dos parâmetros de Consumo/Materialismo e as respostas da 

parte qualitativa também corroboram entendimentos de Canclini (2006) de que a 

influência do consumo na vida das pessoas é tão evidente que se pode questionar o 

quanto a identidade contemporânea está relacionada àquilo que se possui e que se 

deseja possuir.  

A penúltima pergunta da parte qualitativa registrou percentual similar entre as 

respostas: 51% afirmam e 49% negam que se sentem melhor com o uso de produtos 

de marca: 

 22% confirmam ‘se sentir melhor com produto de qualidade’ sem explicar, 

 12% negam, ‘porque produtos devem valer pela sua funcionalidade’, 

 10% negam ‘porque ter produto de marca não significa se sentir melhor’, 

 10% negam porque ‘produtos bonitos e de qualidade não precisam ter marca’, 

 7% confirmam, pois ‘se sentem bem com produto de qualidade, e a marca possui 

isto’, 

 6% confirmam, pois ‘eu chamo mais atenção para mim’.  

Para Sennett (2006, p.133), “a ênfase nas marcas tenta fazer com que um produto 

básico vendido em todo o mundo fique parecendo único, tratando, para isso, de 

obscurecer a homogeneidade”. E isso se deve ao fato de que “jamais se consome um 

objeto por ele mesmo ou por seu valor de uso, mas em razão de seu valor de troca de 

signo, isto é, em razão de seu prestígio, do status, da posição social que confere” 

(LIPOVETSKY 1989, p.171). 

A seguir consta a última parte da Tabela 31, que apresenta as menores correlações 

(entre 0.26-0.28 e entre 0,11-0,25).  
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Tabela 31 – Análise quantitativa decrescente das maiores correlações Consumo / Materialismo 

PARÂMETROS DO CONSUMO CORRELAÇÃO PARÂMETROS DO MATERIALISMO 

CE5 (gosto de possuir coisas que impressionam as pessoas) 0,28 CE2 (uma das realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas 
aquisições materiais) 

CS5 (um produto é mais valioso para mim se tiver grife) 0,28 CE2 (uma das realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas 
aquisições materiais) 

SU3 (eu ficaria mais feliz se tivesse mais dinheiro para comprar mais 
produtos de marca) 

0,28 CE2 (uma das realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas 
aquisições materiais) 

SC7 (sinto-me como um membro desta comunidade) 0,27 FE2 (tenho todas as coisas que necessito para aproveitar a vida) 

CE3 (gosto de gastar dinheiro com produtos de marca) 0,26 NF3 (eu compro produtos por razões não funcionais) 
CE4 (admiro pessoas que possuem carros, roupas e acessórios de marca) 0,26 NF3 (eu compro produtos por razões não funcionais) 

CE5 (gosto de possuir coisas que impressionam as pessoas) 0,26 CE6 (gastar muito dinheiro está entre as coisas mais importantes da vida) 

SC3 (eu pagaria mais por produtos de mais status) 0,26 SU1 (comprar coisas me dá muito prazer) 

SO1 (eu não me considero uma pessoa muito sociável)  0,25 SU4 (minha vida seria melhor se eu tivesse coisas que não tenho) 

CS4 (o status que um produto me dá é irrelevante) 0,23 NF1 (é bobagem comprar produtos que não sejam práticos) 

SC3 (as pessoas desta comunidade conseguem influenciar-se umas às 
outras) 

0,23 CE2 (uma das realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas 
aquisições materiais) 

FE3 (gosto menos de bens materiais de marca que outras pessoas que 
conheço) 

0,22 FE2 (tenho todas as coisas que necessito para aproveitar a vida) 

SO5 (eu não gosto de conhecer pessoas novas)  0,22 CE2 (uma das realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas 
aquisições materiais) 

SC5 (eu me sinto ligado a esta comunidade)  0,20 CE2 (uma das realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas 
aquisições materiais) 

SC6 (eu consigo obter o que necessito desta comunidade)  0,20 CE2 (uma das realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas 
aquisições materiais) 

SO3 (eu prefiro estar só do que rodeado de pessoas)  0,16 FE2 (tenho todas as coisas que necessito para aproveitar a vida)  

FE4 (eu não seria mais feliz se tivesse produtos de marca) 0,14 CE7 (procuro manter minha vida o mais simples possível)  
SC2 (eu tenho bons laços com muitas pessoas desta comunidade) 0,14 NF2 (eu não gastaria dinheiro com produtos pouco práticos) 

SC1 (eu sempre tenho uma palavra a dizer sobre o que se passa na minha 
comunidade) 

0,13 NF2 (eu não gastaria dinheiro com produtos pouco práticos) 

SC1 (eu sempre tenho uma palavra a dizer sobre o que se passa na minha 
comunidade) 

0,13 FE2 (tenho todas as coisas que necessito para aproveitar a vida) 

SC4 (eu pertenço a esta comunidade) 0,12 CE2 (uma das realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas 
aquisições materiais) 

SC8 (sinto-me como um membro desta comunidade) 0,11 CE2 (uma das realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas 
aquisições materiais) 

SO2 (eu não aprecio eventos sociais)  0,11 CE2 (uma das realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas 
aquisições materiais) 

Fonte: Dados de pesquisa 2014. 
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 Embora baixos, os parâmetros 0,26 a 0,28 de Consumo/Materialismo também 

registraram correlação efetiva: 

 CE5 (gosto de possuir coisas que impressionam as pessoas) (0,28) com CE2 (uma 

das realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas aquisições 

materiais), 

 CS5 (um produto é mais valioso para mim se tiver grife) (0,28) com CE2 (uma das 

realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas aquisições 

materiais),  

 SU3 (eu ficaria mais feliz se tivesse mais dinheiro para comprar mais produtos de 

marca) (0,28) com CE2 (uma das realizações mais importantes da vida de uma 

pessoa inclui suas aquisições materiais), 

 SC7 (sinto-me como um membro desta comunidade) (0,27) com FE2 (tenho todas 

as coisas que necessito para aproveitar a vida), 

 CE3 (gosto de gastar dinheiro com produtos de marca) (0,26) com NF3 (eu compro 

produtos por razões não funcionais), 

 CE4 (admiro pessoas que possuem carros, roupas e acessórios de marca) (0,26) 

com NF3 (eu compro produtos por razões não funcionais), 

 CE5 (gosto de possuir coisas que impressionam as pessoas) (0,26) com CE6 

(gastar muito dinheiro está entre as coisas mais importantes da vida) e 

 SC3 (eu pagaria mais por produtos de mais status) (0,26) com SU1 (comprar coisas 

me dá muito prazer). 

Na parte qualitativa, pelo contrário, ao 74% responderem que ‘não precisam usar 

produtos de marca’:  

 21% declararam que ‘a marca é só um detalhe’, 

 16% que ‘não precisam, mas gostariam de poder sempre usar produtos de marca’, 

 13% que ‘buscam produtos com qualidade e preço justo, mesmo sem marca’, 

 12% que ‘não precisam, a marca é irrelevante’,  

 6% que ‘não identificam diferenças entre produtos de marca ou não’, e 

 6% que ‘se preocupam mais com funcionalidade do que com a marca’. 

Conforme a colunista Tiburi (2012), a ostentação é ‘a cultura da pseudo expressão no 

tempo das marcas’. Assim, se o poder de ostentar é proporcional ao esvaziamento da 

expressão, cabe perguntar o que foi feito dessa potência humana? E se a expressão 
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é fator subjetivo que se cria em um contexto social e político em que está em jogo a 

capacidade de “dizer alguma coisa”, de “dizer o que se pensa”, o que se “deseja”, 

podem ser notadas controvérsias nas correlações da parte quantitativa e nas 

respostas da parte qualitativa.  

Os parâmetros entre 0,11 e 0,25 indicaram que o ‘senso de comunidade’ no consumo 

foi insignificante, deixando entrever o individualismo, conforme apresentam as 

correlações a seguir: 

 SO1 (eu não me considero uma pessoa muito sociável) (codificação reversa) 

(0,25) com SU4 (minha vida seria melhor se eu tivesse coisas que não tenho), 

 CS4 (o status que um produto me dá é irrelevante) (codificação reversa) (0,23) 

com NF1 (é bobagem comprar produtos que não sejam práticos), 

 SC3 (as pessoas desta comunidade conseguem influenciar-se umas às outras) 

(0,23) com CE2 (uma das realizações mais importantes da vida de uma pessoa 

inclui suas aquisições materiais), 

 FE3 (gosto menos de bens materiais de marca que outras pessoas que conheço) 

(codificação reversa) (0,22) com FE2 (tenho todas as coisas que necessito para 

aproveitar a vida), 

 SO5 (eu não gosto de conhecer pessoas novas) (codificação reversa) (0,22) com 

CE2 (uma das realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas 

aquisições materiais), 

 SC5 (eu me sinto ligado a esta comunidade) (0,20) com CE2 (uma das realizações 

mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas aquisições materiais), 

 SC6 (eu consigo obter o que necessito desta comunidade) (0,20) com CE2 (uma 

das realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas aquisições 

materiais), 

 SO3 (eu prefiro estar só do que rodeado de pessoas) (0,16) com FE2 (tenho todas 

as coisas que necessito para aproveitar a vida),  

 FE4 (eu não seria mais feliz se tivesse produtos de marca) (codificação reversa) 

(0,14) com CE7 (procuro manter minha vida o mais simples possível),  

 SC2 (eu tenho bons laços com muitas pessoas desta comunidade) (0,14) com NF2 

(eu não gastaria dinheiro com produtos pouco práticos), 
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 SC1 (eu sempre tenho uma palavra a dizer sobre o que se passa na minha 

comunidade) (0,13) com NF2 (eu não gastaria dinheiro com produtos pouco 

práticos), 

 SC1 (eu sempre tenho uma palavra a dizer sobre o que se passa na minha 

comunidade) (0,13) com FE2 (tenho todas as coisas que necessito para aproveitar 

a vida), 

 SC4 (eu pertenço a esta comunidade) (0,12) com CE2 (uma das realizações mais 

importantes da vida de uma pessoa inclui suas aquisições materiais), 

 SC8 (sinto-me como um membro desta comunidade) (0,11) com CE2 (uma das 

realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas aquisições 

materiais) e 

 SO2 (eu não aprecio eventos sociais) (codificação reversa) (0,11)  com CE2 (uma 

das realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas aquisições 

materiais).  

A individualidade constatada nas correlações entre 0,11 e 0,25 faz lembrar Bauman 

(2001), que a entende como uma ‘fatalidade contemporânea’. Também Campbell 

(2012, p.49) afirma que a ideologia associada ao individualismo é característica do 

consumo moderno, “valor extraordinário anexado a esse modo de consumo, 

juntamente com a ênfase colocada no direito dos indivíduos de decidirem, por si 

mesmos, que produtos e serviços consumir”.  

Para Lipovetsky (2004, p.23), a cultura cotidiana, da mídia, do consumo e da 

publicidade tem sido amplamente dominada pelo bem-estar individual, pelo lazer, 

interesse pelo corpo, valores individualistas do sucesso pessoal e do dinheiro. "Desde 

a entrada das nossas sociedades na era do consumo de massa, predominam os 

valores individualistas do prazer e da felicidade, da satisfação íntima, não mais a 

entrega da pessoa a uma causa, a uma virtude austera".  

Continuando, Lipovetsky (2004, p.53) observa que nas sociedades em que não 

existem mais grandes ideologias políticas, alguns indivíduos tendem a querer afirmar 

sua identidade por meio do consumo próprio. Em resumo, “o ato de comprar é um ato 

de autoexpressão, que nos permite descobrir quem somos” (BENSON, 2000, p.505). 
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E ao invés de adotarem uma cultura de consumo irrefletida perante o hábito ou a 

tradição, os indivíduos passaram a transformar seu “estilo em um projeto de vida e a 

manifestar sua individualidade e senso de estilo na especificidade de um conjunto de 

bem, roupas, práticas, experiências, aparências e disposições corporais destinados a 

compor um estilo de vida” (FEATHERSTONE 1995, p.123).  

O sentimento de pertença à comunidade, que surge das relações e interações que 

acontecem entre os moradores de determinado lugar (FREITAS 2008), não foi 

encontrado neste estudo, talvez pelo fato de a pesquisa ter sido aplicada em quatro 

locais (dois em duas indústrias, um em um shopping de Contagem e o último em uma 

escola de ensino profissional em Ribeirão das Neves). Mesmo em se tratando de 

homens na faixa etária de 18-40 anos e fazendo parte das classes C e D, não foi 

possível uniformizar os entendimentos de comunidade nem o sentido de 

pertencimento dos respondentes. Pode-se perceber que o senso de comunidade 

mudou, tem mudado e ainda mudará, ou seja, nada será como antes, da mesma forma 

que a autoidentidade no consumo. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

9.1 Conclusões  

O processo do consumo foi modificado, não sendo mais possível entendê-lo como no 

passado. Este estudo buscou explorar o processo por meio do qual as mudanças no 

perfil do consumidor foram modificadas, especialmente na visão de homens das 

classes C e D.  

Atendendo ao objetivo geral, foi estudada a propensão ao consumo de status e a 

orientação materialista relacionado à aquisição de produtos de marca por parte de 

indivíduos do sexo masculino na faixa etária 18-40 anos de classes C e D em Belo 

Horizonte. Para isso, foi identificado e caracterizado, em linhas gerais, o 

comportamento do consumidor segundo a Escala de Consumo de Eastman, 

Goldsmith e Flynn (1999), identificada e caracterizada a orientação ao Materialismo 

segundo Canniatti-Ponchio, Aranha e Todd (2007) e verificadas as relações entre o 

consumo e o materialismo manifestados por homens das Classes C e D entre 18 e 40 

anos. 

Respondendo-se o problema de pesquisa de ‘como se situa a propensão ao consumo 

de status e a orientação materialista relacionadas à aquisição de produtos de marca 

por parte de indivíduos do sexo masculino na faixa etária 18-40 anos de classes C e 

D em Belo Horizonte’, tem-se que: 

(1) O modelo personalizado ou exclusivo não é objeto constante de desejo. A 

pesquisa demonstrou que os respondentes das classes C e D, embora tenham 

reagido em assumir essa característica de ‘não precisar usar produtos de marca’ 

bem que ‘gostariam de fazê-lo se tivessem disponibilidade financeira’; 

(2) O consumo de status foi bastante associado ao materialismo, embora as 

correlações não tenham ultrapassado 0,46;  

(3) As Classes C e D se sentem constrangidas por assumir o Materialismo como 

processo contemporâneo de identidade. Embora os respondentes não tenham 

sido identificados, as respostas (bastante lacônicas e praticamente sem 

conteúdo) indicaram que grande parte dos respondentes se sentiu constrangida 

por assumir o materialismo como característica de seu comportamento de 
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consumo. Por meio das análises, não parece óbvio que as classes C e D 

procurem ‘manter suas vidas o mais simples possível’, que ‘possuem todas as 

coisas que necessitam para aproveitar a vida’, que seja bobagem ‘comprar 

produtos que não sejam práticos’, que ‘comprar coisas dá prazer apenas 

relativo’, que não há incômodo quando ‘não podem comprar tudo o que desejam’ 

e que ‘suas vidas não seriam melhores se tivessem coisas que não possuem’.  

O questionário quantitativo de 37 parâmetros de consumo associados ao materialismo 

aplicado a 310 homens e o qualitativo aplicado a 98 homens entre 18 e 40 anos pode 

registrar, em suas análises, que o objetivo geral e os objetivos específicos foram 

cumpridos:  

(1) O consumo foi efetivamente associado ao materialismo; 

(2) Não foram verificadas relações entre o senso de comunidade, suas dimensões e 

a importância da comunidade com as variáveis idade, escolaridade e atividade 

profissional; 

(3) O consumo não está relacionado apenas ao ato de compra, ao usufruto e ao 

descarte de bens, pois tem significado simbólico para o indivíduo e está intimamente 

relacionado à formação, manutenção e/ou à reformulação de sua identidade enquanto 

ser social; 

(4) Como indicou o alfa de Cronbach, houve consistência interna e os respondentes 

(parte quantitativa) tenderam a se posicionar de maneira mais próxima da verdade. 

Na pesquisa qualitativa foram bastante reticentes; 

(5) Pelas análises e conforme corroborado pela literatura, do ponto de vista do 

indivíduo o consumo por ostentação é tão válido como o consumo de qualquer outra 

maneira, porque qualquer que seja a finalidade que o indivíduo procura em fazer em 

suas escolhas, a utilidade ocorre em virtude de sua preferência. Suas decisões de 

consumo geram satisfação apenas pelo fato de constituírem seu curso escolhido de 

ação, o que significa característica fundamental do individualismo.  
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9.2 Considerações gerenciais 

A pesquisa demonstrou que o público avaliado possui necessidade em consumir, mas 

não nos parâmetros tradicionais, uma vez que a tendência ao materialismo apresenta-

se patente, mas de maneira bastante associada ao individualismo. 

Assim, para que as organizações possam desenvolver seus planejamentos de 

marketing, haverá necessidade de desconsiderarem as ‘estratégias de massa’ e 

buscarem campanhas que visualizem faixas etárias específicas e um amplo e 

categorizado mix para o consumo de status.  

9.3 Recomendações para estudos futuros 

 Estudar o tema em outras classes sociais, em outros momentos e em outros 

espaços geográficos; 

 Aprofundar o estudo sobre as razões de ‘não consumo’ e de ‘não materialismo’; 

 Estudar o tema da propensão ao consumo e de orientação ao materialismo 

utilizando outras metodologias de pesquisa, como a Etnografia, a Grounded 

Theory, as Neurociências e as formas menos convencionais de obtenção de 

dados e informações, como filmagem, fotos, autodeclarações e observações 

participantes. 

9.4 Limitação da pesquisa 

A limitação essencial da pesquisa corresponde ao fato de que ela se orienta para dois 

construtos concretos, a validação de uma Escala de Consumo contrastada com uma 

Escala de Orientação ao Materialismo na lógica descritiva. O estudo poderia evoluir 

para uma abordagem descritiva positiva, de forma a proporcionar valor objetivo e 

direto a tomadores de decisões. Estas recomendações podem gerar o refinamento de 

hipóteses para novas pesquisas. 
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APÊNDICE 1 Questionário  
 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Faixa etária 
(       ) 18-25 (       ) 26-32 (       ) 33-40 

 
Escolaridade 
(     ) Ensino médio incompleto (    ) Ensino médio completo 
(    ) Superior incompleto (    ) Superior completo 
(    ) Pós-graduação   

 
Profissão 

 

 

Renda pessoal (R$) 

B (    ) 7.476,00 – 9.745,00  C (    ) 1.735,00 – 7.475,00 

D (    ) 1.086,00 – 1.734,00 E (    ) Até 1.085,00 

 

PARTE QUANTITATIVA 
 

DISCORDO           CONCORDO 
ESCALA DE CONSUMO       TOTALMENTE         TOTALMENTE 

1. Eu não gosto de conhecer pessoas novas 1 2 3 4 5 6 7 

2. Um produto é mais valioso para mim se tiver grife 1 2 3 4 5 6 7 

3. É bobagem comprar produtos que não sejam práticos 1 2 3 4 5 6 7 

4. Eu me interesso por novos produtos que dão status  1 2 3 4 5 6 7 

5. Eu sempre tenho uma palavra a dizer sobre o que se passa 
na minha comunidade 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Eu não gastaria dinheiro com produtos pouco práticos  1 2 3 4 5 6 7 

7. Eu não me considero uma pessoa muito sociável 1 2 3 4 5 6 7 

8. Eu compraria um produto somente porque ele me dá status 1 2 3 4 5 6 7 

9. Eu não aprecio eventos sociais 1 2 3 4 5 6 7 

10. Eu tenho bons laços com muitas pessoas desta comunidade 1 2 3 4 5 6 7 

11. Eu só compro produtos que tenham um propósito funcional 1 2 3 4 5 6 7 

12. Eu aprecio sair com grupos de pessoas 1 2 3 4 5 6 7 

13. Eu pertenço a esta comunidade 1 2 3 4 5 6 7 

14. Eu pagaria mais por produtos de mais status 1 2 3 4 5 6 7 
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DISCORDO           CONCORDO 
ESCALA DE MATERIALISMO       TOTALMENTE         TOTALMENTE 

15. Eu prefiro estar só do que rodeado de pessoas 1 2 3 4 5 6 7 

16. As pessoas desta comunidade conseguem influenciar-se 
umas às outras 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Eu compro produtos por razões não funcionais 1 2 3 4 5 6 7 

18. O status que um produto me dá é irrelevante 1 2 3 4 5 6 7 

19. Gosto de produtos especiais em minha vida 1 2 3 4 5 6 7 

20. Uma das realizações mais importantes da vida de uma 
pessoa inclui suas aquisições materiais 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Gosto de gastar dinheiro com produtos de marca 1 2 3 4 5 6 7 

22. Admiro pessoas que possuem carros, roupas e acessórios 
de marca 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Esta comunidade me ajuda a satisfazer as minhas 
necessidades 

1 2 3 4 5 6 7 

24. Gosto de possuir coisas que impressionam as pessoas 1 2 3 4 5 6 7 

25. Eu me sinto ligado a esta comunidade 1 2 3 4 5 6 7 

26. Gastar muito dinheiro está entre as coisas mais importantes 
da vida  

1 2 3 4 5 6 7 

27. Procuro manter minha vida o mais simples possível 1 2 3 4 5 6 7 

28. Eu consigo obter o que necessito desta comunidade 1 2 3 4 5 6 7 

29. Comprar coisas me dá muito prazer 1 2 3 4 5 6 7 

30. Incomoda-me quando não posso comprar tudo o que desejo 1 2 3 4 5 6 7 

31. Ficaria mais feliz se tivesse mais dinheiro para comprar 
mais produtos de marca 

1 2 3 4 5 6 7 

32. Minha vida seria melhor se eu tivesse coisas que não tenho 1 2 3 4 5 6 7 

33. Normalmente só compro as coisas que preciso 1 2 3 4 5 6 7 

34. Tenho todas as coisas que necessito para aproveitar a vida 1 2 3 4 5 6 7 

35. Sinto-me como um membro desta comunidade 1 2 3 4 5 6 7 

36. Gosto menos de bens materiais de marca que outras 
pessoas que conheço 

1 2 3 4 5 6 7 

37. Eu não seria mais feliz se tivesse produtos de marca 1 2 3 4 5 6 7 
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DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 
Faixa etária 
(       ) 18-25 (       ) 26-32 (       ) 33-40 

 
Escolaridade 
(     ) Ensino médio incompleto (    ) Ensino médio completo 
(    ) Superior incompleto (    ) Superior completo 
(    ) Pós-graduação   

 
Profissão 

 

 

Renda pessoal (R$) 

B (    ) 7.476,00 – 9.745,00  C (    ) 1.735,00 – 7.475,00 

D (    ) 1.086,00 – 1.734,00 E (    ) Até 1.085,00 

PARTE QUALITATIVA 
 SIM NÃO 

A marca dos produtos que uso me ajuda a alcançar a identidade que desejo ter    

Por quê? 
 

  

O uso de produtos de marca me ajuda a diminuir a lacuna entre o que sou e o que 
tento ser 

  

Por quê? 
 

  

O uso de produtos de marca é fundamental para a minha identidade    

Por quê? 
 

  

A marca dos produtos que uso é parte de quem eu sou    

Por quê? 
 

  

Se algum item de marca me for roubado, me sentirei como se tivesse perdido minha 
identidade  

  

Por quê? 
 

  

Eu me sinto melhor com produtos de marca   

Por quê? 
 

  

Preciso me vestir com produtos de marca para ser valorizado pelo meu grupo   

Por quê? 
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APÊNDICE 2 Atividades dos respondentes da parte quantitativa 
 

Tabela 32 – Atividade e número detalhado de respondentes 
Continua 

ATIVIDADE Número   ATIVIDADE Número 

Açougueiro 2  Engenheiro produção 1 

Administrador 3  Engenheiro químico 1 

Advogado 1  Estagiário TI 10 

Agrônomo 1  Estudante 23 

Analista comunicações 1  Faxineiro 1 

Analista controladoria 1  Ferramenteiro 1 

Analista desenvolvedor 1  Fiscal loja 1 

Analista logística 1  Fiscal de tributos 3 

Analista processo 1  Fisioterapeuta 1 

Analista rede 1  Garçom 1 

Analista relações trabalhistas 1  Gari  1 

Analista RH 1  Gerente operações 1 

Analista suporte 3  Gerente RH 1 

Analista vendas 1  Gestor logística 1 

Aprendiz - auxiliar 
administrativo 

2  Guarda 2 

Assistente administrativo 4  Instalador pisos e laminados 2 

Assistente contábil 1  Lavador 1 

Assistente controle logístico 
contábil 

1  Líder almoxarifado 1 

Assistente financeiro 2  Líder equipe 1 

Assistente gabinete 2  Líder operação e energia 3 

Assistente log pleno 1  Manobrista 1 

Assistente logística 2  Marceneiro 2 

Assistente social 1  Mecânico 25 

Assistente vendas 1  Modelista 1 

Atendente hotel 1  Motorista 7 

Autônomo 7  Office boy 1 

Auxiliar administrativo 8  Operador processo industrial 9 

Auxiliar corte e ligação 2  Orientador curso 1 

Auxiliar escritório 2  Pedreiro 1 

Auxiliar jardinagem 1  Pintor 1 

Auxiliar manutenção 2  Planejador manutenção 1 

Auxiliar produção 3  Policial militar 1 

Auxiliar serviços gerais 1  Porteiro 6 

Balanceiro 1  Professor 11 

Balconista 3  Programador serviço 1 

Bancário 2  Promotor eventos 1 

Cabeleireiro 1  Reformador calçados 1 

Caldeireiro 1  Representante comercial 1 

Cantor / músico 1  Separador (almoxarifado) 2 
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ATIVIDADE Número   ATIVIDADE Número 

Capoteiro 1  Serralheiro 1 

Comerciante 4  Servidor público 12 

Consultor negócios 1  Soldador 3 

Consultor técnico 6  Supervisor administrativo 5 

Consultor vendas 1  Supervisor farmácia 1 

Contador 1  Técnico automação  1 

Controlador logística 1  Técnico edificações 1 

Controlador materiais 1  Técnico eletroeletrônico 3 

Coordenador 1  Técnico eletrônica industrial 5 

Coordenador pós vendas 1  Técnico informática 3 

Corretor de imóveis 2  Técnico manutenção 3 

Despachante 2  Técnico mecânica 1 

Eletricista 6  Técnico mecânico industrial 1 

Empresário 3  
Técnico segurança do 

trabalho 
1 

Encarregado expedição 1  Técnico TI 5 

Encarregado lava jato 1  Técnico telefonia celular 1 

Encarregado manutenção 1  Tesoureiro 1 

Encarregado produção 1  Vendedor 13 

Encarregado serviços gerais 1  Vigilante 10 

TOTAL = 310 
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APÊNDICE 3 Tabelas de Correlação 
Tabela 33 – Correlação Sobre Escala de Consumo 

  CE4 SC3 SC5 SO4 CS1 SC7 CS2 SC6 SO2 SO5 SO1 FE4 CS3 SC4 FE3 SO3 SC1 SC2 SU3 CE3 CE5 CS4 SC8 CS5 

CE4 
Correlação 1,00 0,46 0,35 0,05 0,41 0,02 0,44 0,17 0,08 0,09 0,04 -0,08 0,39 0,06 -0,27 -0,07 0,03 0,01 0,42 0,47 0,51 -0,19 0,13 0,43 

P-Valor   0,00 0,00 0,42 0,00 0,75 0,00 0,00 0,17 0,12 0,49 0,16 0,00 0,26 0,00 0,25 0,66 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 

SC3 
Correlação 0,46 1,00 0,32 0,14 0,08 0,05 0,13 0,21 0,00 0,03 -0,02 0,03 0,06 0,13 0,00 -0,08 0,13 0,20 0,22 0,20 0,29 0,01 0,14 0,14 

P-Valor 0,00   0,00 0,01 0,14 0,36 0,03 0,00 1,00 0,63 0,75 0,61 0,29 0,02 1,00 0,16 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,02 0,02 

SC5 
Correlação 0,35 0,32 1,00 0,20 0,15 0,41 0,16 0,45 0,04 -0,06 -0,08 0,00 0,19 0,37 -0,20 -0,07 0,15 0,28 0,08 0,21 0,15 -0,15 0,37 0,23 

P-Valor 0,00 0,00   0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,48 0,26 0,16 0,96 0,00 0,00 0,00 0,25 0,01 0,00 0,15 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 

SO4 
Correlação 0,05 0,14 0,20 1,00 0,19 0,27 0,24 0,25 -0,12 -0,17 -0,21 -0,03 0,09 0,25 0,10 -0,24 0,18 0,27 0,17 0,17 0,26 0,01 0,24 0,11 

P-Valor 0,42 0,01 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,66 0,14 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,06 

CS1 
Correlação 0,41 0,08 0,15 0,19 1,00 0,22 0,66 0,13 -0,01 0,12 0,09 -0,12 0,49 0,06 -0,13 0,04 0,10 -0,03 0,49 0,52 0,62 -0,17 0,11 0,46 

P-Valor 0,00 0,14 0,01 0,00   0,00 0,00 0,03 0,80 0,03 0,13 0,03 0,00 0,31 0,03 0,49 0,09 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 

SC7 
Correlação 0,02 0,05 0,41 0,27 0,22 1,00 0,21 0,45 -0,03 -0,01 -0,06 0,11 0,19 0,27 0,03 0,06 0,32 0,26 0,08 0,08 0,11 0,16 0,40 0,10 

P-Valor 0,75 0,36 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,58 0,85 0,30 0,05 0,00 0,00 0,62 0,31 0,00 0,00 0,15 0,17 0,06 0,01 0,00 0,07 

CS2 
Correlação 0,44 0,13 0,16 0,24 0,66 0,21 1,00 0,34 -0,07 0,06 0,03 -0,10 0,47 0,13 -0,20 -0,05 0,02 0,03 0,44 0,51 0,63 -0,07 0,13 0,47 

P-Valor 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,23 0,33 0,54 0,10 0,00 0,02 0,00 0,40 0,69 0,62 0,00 0,00 0,00 0,21 0,02 0,00 

SC6 
Correlação 0,17 0,21 0,45 0,25 0,13 0,45 0,34 1,00 0,02 -0,09 -0,05 -0,03 0,19 0,53 -0,05 -0,05 0,18 0,30 0,14 0,16 0,19 -0,03 0,65 0,24 

P-Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00   0,67 0,13 0,37 0,64 0,00 0,00 0,34 0,34 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 

SO2 
Correlação 0,08 0,00 0,04 -0,12 -0,01 -0,03 -0,07 0,02 1,00 0,45 0,29 0,13 -0,05 0,00 -0,03 0,29 -0,02 -0,13 -0,09 -0,08 -0,03 -0,06 -0,08 -0,02 

P-Valor 0,17 1,00 0,48 0,04 0,80 0,58 0,23 0,67   0,00 0,00 0,02 0,43 0,96 0,56 0,00 0,74 0,03 0,12 0,18 0,56 0,27 0,18 0,68 

SO5 
Correlação 0,09 0,03 -0,06 -0,17 0,12 -0,01 0,06 -0,09 0,45 1,00 0,59 0,03 0,07 -0,13 -0,11 0,45 -0,09 -0,27 0,02 0,07 0,00 -0,08 -0,15 0,13 

P-Valor 0,12 0,63 0,26 0,00 0,03 0,85 0,33 0,13 0,00   0,00 0,58 0,26 0,03 0,06 0,00 0,11 0,00 0,68 0,20 0,98 0,15 0,01 0,02 

SO1 
Correlação 0,04 -0,02 -0,08 -0,21 0,09 -0,06 0,03 -0,05 0,29 0,59 1,00 0,06 0,06 -0,08 -0,06 0,42 -0,06 -0,22 0,05 0,05 -0,01 -0,09 -0,19 0,11 

P-Valor 0,49 0,75 0,16 0,00 0,13 0,30 0,54 0,37 0,00 0,00   0,26 0,30 0,18 0,30 0,00 0,29 0,00 0,41 0,37 0,83 0,13 0,00 0,05 

FE4 
Correlação -0,08 0,03 0,00 -0,03 -0,12 0,11 -0,10 -0,03 0,13 0,03 0,06 1,00 0,10 0,00 0,14 0,08 0,12 -0,04 -0,14 -0,14 -0,13 0,13 -0,01 -0,17 

P-Valor 0,16 0,61 0,96 0,66 0,03 0,05 0,10 0,64 0,02 0,58 0,26   0,08 0,99 0,02 0,14 0,04 0,44 0,01 0,01 0,02 0,03 0,93 0,00 

CS3 
Correlação 0,39 0,06 0,19 0,09 0,49 0,19 0,47 0,19 -0,05 0,07 0,06 0,10 1,00 0,18 -0,03 0,01 0,17 0,05 0,44 0,49 0,46 -0,22 0,14 0,46 

P-Valor 0,00 0,29 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,26 0,30 0,08   0,00 0,54 0,91 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 

SC4 
Correlação 0,06 0,13 0,37 0,25 0,06 0,27 0,13 0,53 0,00 -0,13 -0,08 0,00 0,18 1,00 0,08 0,02 0,24 0,38 0,05 0,11 0,12 -0,09 0,58 0,07 

P-Valor 0,26 0,02 0,00 0,00 0,31 0,00 0,02 0,00 0,96 0,03 0,18 0,99 0,00   0,15 0,75 0,00 0,00 0,40 0,05 0,03 0,11 0,00 0,21 
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  CE4 SC3 SC5 SO4 CS1 SC7 CS2 SC6 SO2 SO5 SO1 FE4 CS3 SC4 FE3 SO3 SC1 SC2 SU3 CE3 CE5 CS4 SC8 CS5 

FE3 
Correlação -0,27 0,00 -0,20 0,10 -0,13 0,03 -0,20 -0,05 -0,03 -0,11 -0,06 0,14 -0,03 0,08 1,00 0,17 0,21 0,05 -0,10 -0,16 -0,19 0,31 0,04 -0,14 

P-Valor 0,00 1,00 0,00 0,08 0,03 0,62 0,00 0,34 0,56 0,06 0,30 0,02 0,54 0,15   0,00 0,00 0,43 0,07 0,00 0,00 0,00 0,51 0,02 

SO3 
Correlação -0,07 -0,08 -0,07 -0,24 0,04 0,06 -0,05 -0,05 0,29 0,45 0,42 0,08 0,01 0,02 0,17 1,00 0,03 -0,20 -0,03 -0,04 -0,12 0,03 -0,07 -0,07 

P-Valor 0,25 0,16 0,25 0,00 0,49 0,31 0,40 0,34 0,00 0,00 0,00 0,14 0,91 0,75 0,00   0,59 0,00 0,59 0,46 0,03 0,66 0,20 0,22 

SC1 
Correlação 0,03 0,13 0,15 0,18 0,10 0,32 0,02 0,18 -0,02 -0,09 -0,06 0,12 0,17 0,24 0,21 0,03 1,00 0,42 0,11 0,11 0,04 0,11 0,24 0,07 

P-Valor 0,66 0,02 0,01 0,00 0,09 0,00 0,69 0,00 0,74 0,11 0,29 0,04 0,00 0,00 0,00 0,59   0,00 0,06 0,05 0,50 0,05 0,00 0,23 

SC2 
Correlação 0,01 0,20 0,28 0,27 -0,03 0,26 0,03 0,30 -0,13 -0,27 -0,22 -0,04 0,05 0,38 0,05 -0,20 0,42 1,00 0,15 0,09 0,09 0,07 0,42 0,02 

P-Valor 0,87 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,62 0,00 0,03 0,00 0,00 0,44 0,42 0,00 0,43 0,00 0,00   0,01 0,12 0,10 0,26 0,00 0,72 

SU3 
Correlação 0,42 0,22 0,08 0,17 0,49 0,08 0,44 0,14 -0,09 0,02 0,05 -0,14 0,44 0,05 -0,10 -0,03 0,11 0,15 1,00 0,66 0,56 -0,08 0,12 0,53 

P-Valor 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,15 0,00 0,01 0,12 0,68 0,41 0,01 0,00 0,40 0,07 0,59 0,06 0,01   0,00 0,00 0,14 0,04 0,00 

CE3 
Correlação 0,47 0,20 0,21 0,17 0,52 0,08 0,51 0,16 -0,08 0,07 0,05 -0,14 0,49 0,11 -0,16 -0,04 0,11 0,09 0,66 1,00 0,59 -0,17 0,12 0,65 

P-Valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,18 0,20 0,37 0,01 0,00 0,05 0,00 0,46 0,05 0,12 0,00   0,00 0,00 0,03 0,00 

CE5 
Correlação 0,51 0,29 0,15 0,26 0,62 0,11 0,63 0,19 -0,03 0,00 -0,01 -0,13 0,46 0,12 -0,19 -0,12 0,04 0,09 0,56 0,59 1,00 -0,14 0,08 0,47 

P-Valor 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,56 0,98 0,83 0,02 0,00 0,03 0,00 0,03 0,50 0,10 0,00 0,00   0,02 0,15 0,00 

CS4 
Correlação -0,19 0,01 -0,15 0,01 -0,17 0,16 -0,07 -0,03 -0,06 -0,08 -0,09 0,13 -0,22 -0,09 0,31 0,03 0,11 0,07 -0,08 -0,17 -0,14 1,00 0,02 -0,16 

P-Valor 0,00 0,85 0,01 0,90 0,00 0,01 0,21 0,66 0,27 0,15 0,13 0,03 0,00 0,11 0,00 0,66 0,05 0,26 0,14 0,00 0,02   0,77 0,00 

SC8 
Correlação 0,13 0,14 0,37 0,24 0,11 0,40 0,13 0,65 -0,08 -0,15 -0,19 -0,01 0,14 0,58 0,04 -0,07 0,24 0,42 0,12 0,12 0,08 0,02 1,00 0,18 

P-Valor 0,03 0,02 0,00 0,00 0,06 0,00 0,02 0,00 0,18 0,01 0,00 0,93 0,02 0,00 0,51 0,20 0,00 0,00 0,04 0,03 0,15 0,77   0,00 

CS5 
Correlação 0,43 0,14 0,23 0,11 0,46 0,10 0,47 0,24 -0,02 0,13 0,11 -0,17 0,46 0,07 -0,14 -0,07 0,07 0,02 0,53 0,65 0,47 -0,16 0,18 1,00 

P-Valor 0,00 0,02 0,00 0,06 0,00 0,07 0,00 0,00 0,68 0,02 0,05 0,00 0,00 0,21 0,02 0,22 0,23 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
CE3 

LEGENDA 
Gosto de gastar dinheiro com produtos de marca 

  
SC3 

 
As pessoas desta comunidade conseguem influenciar-se umas às outras 

CE4 Admiro pessoas que possuem carros, roupas e acessórios de marca  SC4 Eu pertenço a esta comunidade 
CE5 Gosto de possuir coisas que impressionam as pessoas  SC5 Esta comunidade me ajuda a satisfazer as minhas necessidades 
CS1 Eu compraria um produto somente porque ele me dá status  SC6 Eu me sinto ligado a esta comunidade 
CS2 Eu me interesso por novos produtos que dão status   SC7 Eu consigo obter o que necessito desta comunidade 
CS3 Eu pagaria mais por produtos de mais status  SC8 Sinto-me como um membro desta comunidade 
CS4 O status que um produto me dá é irrelevante  SO1 Eu não me considero uma pessoa muito sociável 
CS5 Um produto é mais valioso para mim se tiver grife  SO2 Eu não aprecio eventos sociais 
FE3 Gosto menos de bens materiais de marca que outras pessoas que conheço  SO3 Eu prefiro estar só do que rodeado de pessoas 
FE4 Eu não seria mais feliz se tivesse produtos de marca  SO4 Eu aprecio sair com grupos de pessoas 
SC1 Eu sempre tenho uma palavra a dizer sobre o que se passa na minha 

comunidade 
 SO5 Eu não gosto de conhecer pessoas novas 

SC2 Eu tenho bons laços com muitas pessoas desta comunidade  SU3 Ficaria mais feliz se tivesse mais dinheiro para comprar mais produtos de 
marca 

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 
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Tabela 34 – Correlação Sobre Escala de Materialismo 

  SU1 NF1 NF3 NF2 NF4 CE6 CE1 SU2 SU4 FE1 CE7 FE2 CE2 

SU1 
Correlação 1,00 0,03 0,21 0,01 -0,10 0,15 0,22 0,38 0,26 -0,13 -0,07 -0,14 0,19 

P-Valor   0,66 0,00 0,92 0,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,20 0,01 0,00 

NF1 
Correlação 0,03 1,00 -0,10 0,45 0,15 -0,16 -0,10 -0,07 -0,05 0,21 0,13 0,16 -0,15 

P-Valor 0,66   0,08 0,00 0,01 0,01 0,07 0,26 0,35 0,00 0,02 0,01 0,01 

NF3 
Correlação 0,21 -0,10 1,00 -0,11 -0,41 0,29 0,07 0,20 0,19 -0,19 -0,15 -0,08 0,29 

P-Valor 0,00 0,08   0,06 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,01 0,19 0,00 

NF2 
Correlação 0,01 0,45 -0,11 1,00 0,33 0,00 0,06 -0,09 -0,02 0,18 0,13 0,06 -0,09 

P-Valor 0,92 0,00 0,06   0,00 0,95 0,28 0,13 0,72 0,00 0,02 0,28 0,11 

NF4 
Correlação -0,10 0,15 -0,41 0,33 1,00 -0,05 0,13 -0,10 -0,18 0,42 0,34 0,28 -0,04 

P-Valor 0,08 0,01 0,00 0,00   0,36 0,03 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 

CE6 
Correlação 0,15 -0,16 0,29 0,00 -0,05 1,00 0,25 0,37 0,37 -0,12 -0,17 -0,11 0,37 

P-Valor 0,01 0,01 0,00 0,95 0,36   0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,07 0,00 

CE1 
Correlação 0,22 -0,10 0,07 0,06 0,13 0,25 1,00 0,34 0,30 -0,05 -0,14 -0,14 0,17 

P-Valor 0,00 0,07 0,24 0,28 0,03 0,00   0,00 0,00 0,37 0,01 0,02 0,00 

SU2 
Correlação 0,38 -0,07 0,20 -0,09 -0,10 0,37 0,34 1,00 0,64 -0,08 -0,20 -0,11 0,25 

P-Valor 0,00 0,26 0,00 0,13 0,08 0,00 0,00   0,00 0,18 0,00 0,06 0,00 

SU4 
Correlação 0,26 -0,05 0,19 -0,02 -0,18 0,37 0,30 0,64 1,00 -0,15 -0,19 -0,21 0,26 

P-Valor 0,00 0,35 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00   0,01 0,00 0,00 0,00 

FE1 
Correlação -0,13 0,21 -0,19 0,18 0,42 -0,12 -0,05 -0,08 -0,15 1,00 0,45 0,31 -0,06 

P-Valor 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,37 0,18 0,01   0,00 0,00 0,28 

CE7 
Correlação -0,07 0,13 -0,15 0,13 0,34 -0,17 -0,14 -0,20 -0,19 0,45 1,00 0,41 -0,03 

P-Valor 0,20 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00   0,00 0,63 

FE2 
Correlação -0,14 0,16 -0,08 0,06 0,28 -0,11 -0,14 -0,11 -0,21 0,31 0,41 1,00 0,04 

P-Valor 0,01 0,01 0,19 0,28 0,00 0,07 0,02 0,06 0,00 0,00 0,00   0,52 

CE2 
Correlação 0,19 -0,15 0,29 -0,09 -0,04 0,37 0,17 0,25 0,26 -0,06 -0,03 0,04 1,00 

P-Valor 0,00 0,01 0,00 0,11 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,63 0,52   

LEGENDA 
CE1 Gosto de produtos especiais em minha vida NF2 Eu não gastaria dinheiro com produtos pouco práticos  
CE2 Uma das realizações mais importantes da vida de uma pessoa inclui suas 

aquisições materiais 
NF3 Eu compro produtos por razões não funcionais 

CE6 Gastar muito dinheiro está entre as coisas mais importantes da vida  NF4 Eu só compro produtos que tenham um propósito funcional 
CE7 Procuro manter minha vida o mais simples possível SU1 Comprar coisas me dá muito prazer 
FE1 Normalmente só compro as coisas que preciso SU2 Incomoda-me quando não posso comprar tudo o que desejo 
FE2 Tenho todas as coisas que necessito para aproveitar a vida SU4 Minha vida seria melhor se eu tivesse coisas que não tenho 
NF1 É bobagem comprar produtos que não sejam práticos   

Fonte: Dados de pesquisa, 2014. 


