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RESUMO 
 

Como resultado da utilização de tecnologias digitais, houve uma mudança 

considerável no comportamento dos consumidores. Este trabalho tem como objetivo 

analisar o perfil dos usuários de smartphones para comunicação com foco nos 

utentes das mais diversas idades. Comparar o perfil dos usuários de smartphone, 

explorando similaridades e discrepâncias, de acordo com o grupo etário, ocasiões 

de acesso e o nível de acessibilidade da terceira idade a este tipo de recurso 

tecnológico. Cada vez mais a plataforma smartphone tem se difundido, não só entre 

os entusiastas por novas tecnologias, e jovens desbravadores, mas também tem 

sido largamente utilizada por profissionais, assim como para o lazer. Desta maneira, 

ao conseguir estudar este espectro de análise para o maior número de idades 

possível, poderemos verificar a real acessibilidade e o tipo de uso para todas as 

idades. Para a aplicação da pesquisa, foi utilizada a Internet, permitindo que 

pessoas de todos os lugares pudessem participar independente da distância. Para 

facilitar a analise os indivíduos foram divididos em três grupos de acordo com a faixa 

etária. Podendo assim verificar se os hábitos são padronizados, ou se diferenciam 

de acordo com a idade do utente. Pode ser observado na pesquisa um declínio no 

uso do smartphones de acordo com o aumento de idade. Resultado este que não 

era previsível, pois poríamos imaginar que os empresários teriam destaque neste 

campo, elevando assim a cota de uso das idades intermediárias. Fator altamente 

relevante é a queda significativa do principal uso do telefone em sua concepção. As 

redes sociais estão cada vez difundidas, permeando todas as idades, com maior 

destaque para os mais jovens e aplicativos de comunicação populares tiveram seu 

perfil etário analisado. A pesquisa demonstra que o uso dos adolescentes e jovens 

adultos não se limita a lugares, e que este uso vai caindo com a idade, o que pode 

até mesmo estar ocorrendo pela mudança de hábitos do utente. Independentemente 

da idade a necessidade de baixar aplicativos para atualizar os smartphones é uma 

constante, mudando um pouco a intensidade de acordo com o tipo de uso. Foi 

identificado na pesquisa o fato de que as lojas de aplicativos não são os lugares 

mais frequentados pelos utentes de smartphones, o que não era de se esperar. O 

Smartphone nada mais é do que uma representação tecnológica da evolução 

humana, a evolução natural de vários aparelhos do cotidiano. O assunto é tão rico e 

tão versátil, que cada uma das questões abordadas pode dar origem a uma 

investigação própria.  
 

Palavras Chaves: Smartphone; . Tecnologia. Telefone. Faixa etária. 





 
 

 

 

ABSTRACT 
 

As a result of the use of digital technologies, there has been considerable change in 
consumer behavior. This work aims to analyze the smartphone users for 
communication profile focusing on users of various ages. Compare the smartphone 
use profile, for communication, exploring similarities and discrepancies, according to 
age group, times of access and the level of accessibility of old age for this type of 
technological resources. Increasingly, the smartphone platform has been 
widespread, not only among enthusiasts for new technologies, and young pioneers, 
but has also been widely used by professionals as well as for leisure. Thus, to 
achieve this study analysis spectrum for the largest possible number of ages, we find 
what is your actual accessibility and type of use for all ages and their type of use. For 
the application of the research, the Internet was used, allowing people everywhere 
can participate regardless of distance. To facilitate the analysis subjects were divided 
into three groups according to age group. Being able to check that the habits are 
standardized, or differ according to the age of the wearer. It can be observed a 
decline in research in the use of smartphones with increasing age. This result was 
not foreseeable because had put imagine that entrepreneurs have highlighted in this 
field, raising the share of use of intermediate ages. Highly relevant factor is the 
significant drop in the main phone use in your design. Social networks are becoming 
widespread, permeating all ages, most notably the young and popular 
communications applications analyzed had their age profile. Research shows that the 
use of adolescents and young adults is not limited to places, and that this use is 
falling with age, which may even be occurring by changing the user habits. 
Regardless of age the need to download applications to update the smartphone is a 
constant, changing a little the intensity according to the type of use. Was identified in 
the survey, the app stores are not the places most frequented by smartphone users, 
which was not to be expected. The Smartphone is nothing more than a technological 
representation of human evolution, the natural evolution of many everyday devices. 
The subject is so rich and so versatile , that each of the issues addressed can lead to 
its own research. 
 

Key Words: Smartphone; Technology; Telephone; Age. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1  Contextualização do problema 

Como resultado da utilização de tecnologias digitais foram criadas novas 

modalidades de oferta de produtos e serviços e, em consequência, houve uma 

mudança considerável no comportamento dos consumidores. Nesta dissertação o 

enfoque de pesquisa está no utente de smartphone, independentemente deste ser 

ou não comprador direto do aparelho. Ou seja, interessa ao objeto de estudo o 

comportamento daquele que desfruta do direito de uso de um smartphone. 

Com a utilização das comunicações on-line e tecnologias digitais, os utentes de 

aparelhos que propiciam o acesso à rede de computadores, tais como smartphones, 

passaram a ter acesso mais rápido a enorme contingente de informações 

detalhadas sobre produtos e serviços ofertados pelo mercado e, consequentemente, 

aumento no poder de negociação na compra.  

Ao facilitar aos consumidores o acesso a fontes variadas de informações, sites de 

busca da Internet tornam os consumidores mais bem informados e mais 

perspicazes. Esta abundância de informações traz inúmeras vantagens para o 

consumidor e, conforme Schiffman e Kanuk (2009, p. 682), “o processo de troca na 

era da informação passou a ser iniciado e controlado pelo cliente. (...) Os clientes 

definem de quais informações necessitam, em que ofertas eles estão interessados e 

que preços estão dispostos a pagar”.  

Importante ressaltar como o avanço das tecnologias informacionais impactou nas 

relações entre empresas e consumidores. No cenário de mercado a posição relativa 

de poder de fornecedores e consumidores vem sendo alterada pelo acesso à 

informação que as novas tecnologias de comunicação propiciam.  

Mowen e Minor (2003, p. 5) comentam, a propósito, que antes da internet os 

executivos pareciam ver as empresas “como o centro de um sistema solar rodeado 

por fornecedores e clientes”, mas que após o surgimento e expansão da Internet “o 

cliente está se tornando o centro do universo dos negócios como um todo”. 

Novas práticas de marketing se fazem necessárias, em função deste cenário, onde o 

início e o controle do processo são possibilitados ao consumidor. Conhecer o perfil 
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do consumidor, suas necessidades e seu potencial é ponto de partida para 

responder a esta evolução. 

Os profissionais buscam na tecnologia um diferencial competitivo, os estudantes 

uma forma de entretenimento, assim como a terceira idade, mas poderemos conferir 

nesta pesquisa mais profundamente qual a abrangência deste uso de acordo com a 

faixa etária do utente. 

1.2  Objetivos  

Os objetivos definidos para o desenvolvimento da dissertação serão apresentados a 

seguir, divididos em objetivo geral e objetivos específicos: 

1.3 Objetivo geral  

Este trabalho tem como objetivo analisar o perfil dos usuários de smartphones com 

foco nos utentes das mais diversas idades, com especial atenção na faixa da 

terceira idade, por ainda ter sido tão pouco estudada neste quesito. 

1.4 Objetivos Específicos  

1) Comparar o perfil dos utentes de smartphone, explorando similaridades e 

discrepâncias, de acordo com o grupo etário; 

2) Comparar as ocasiões de acesso dos utentes de smartphone; 

3) Verificar, particularmente, o nível de acessibilidade da terceira idade a este tipo 

de recurso tecnológico. 

1.5  Justificativa  

Cada vez mais a plataforma smartphone tem se difundido, não só entre os 

entusiastas por novas tecnologias, e jovens desbravadores, mas também tem sido 

largamente utilizada por profissionais, assim como para o lazer.  

Desta maneira, ao conseguir estudar este espectro de análise para o maior número 

de idades possível, poderemos verificar qual a real acessibilidade e tipo de uso para 

todas as idades, inclusive se a terceira idade tem tido acesso e qual o seu tipo de 

uso. 
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1.6 Estrutura da dissertação 

A presente dissertação se compõe se encontra organizada da seguinte forma: 

Introdução, a qual apresenta a contextualização do problema, os objetivos e as 

justificativas deste trabalho, além da estrutura da dissertação. 

O segundo capítulo contem o referencial teórico e a definição dos principais termos 

na pesquisa. 

O terceiro capítulo fala do comportamento do consumidor e suas peculiaridades. 

No quarto capítulo, temos os fatores que influenciam no comportamento do 

consumidor. 

No quinto capítulo é possível observar a influência do smartphone no 

comportamento do consumidor que é usuário desta tecnologia. 

O sexto capítulo aborda a metodologia aplicada na pesquisa, desde sua elaboração 

até suas conclusões.  

Por fim a apresentação e análise dos dados coletados durante a elaboração da 

dissertação, a conclusão e as limitações da pesquisa, bem como as sugestões de 

abordagens que podem vir a estimular novas investigações com outras perspectivas 

para o tema, o referencial teórico e apêndices, estão em fase de elaboração.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta seção se apresenta ao leitor um panorama sucinto da produção bibliográfica 

mais relevante que serve de base para a compreensão do problema enfrentado na 

pesquisa e de sua importância.  

 

Para contextualizar o trabalho dentro do universo teórico de discussão do tema 

estudado, e como afirmam Marion, Dias e Traldi (2002, p.38), definir “marcos 

conceituais”, “linhas de pensamento” e “teorias” essenciais na orientação e 

desenvolvimento da pesquisa. 

2.1 Definições iniciais 

2.1.1 Comportamento 

Conforme o Dicionário online de português, o significado de Comportamento é: 

“maneira de se comportar ou de se conduzir; conjunto de ações de um indivíduo, 

observáveis objetivamente”.  

Já o significado de psicologia do comportamento seria “estudo sistemático das 

reações individuais aos estímulos. São sinônimos de comportamento: atuação, 

conduta e procedimento”. 

O site Conceito.de complementa:  

Na óptica da psicologia, comportamento é tudo aquilo que faz um ser 
humano perante o seu meio envolvente. Cada interação de uma 
pessoa com seu ambiente implica um comportamento. Quando esse 
comportamento apresenta padrões estáveis, pode-se falar de 
conduta (COMPORTAMENTO, on-line). 

Doron e Parot (2001, p. 157-158) trazem a seguinte definição para comportamento: 

“Em psicologia, o comportamento é o conjunto de procedimentos ou reações do 

indivíduo ao ambiente que o cerca em determinadas circunstâncias, o meio. Pode 

designar um grupo de atividades ou limitar-se a uma só, o comportamento singular”.  

Interessante notar que em todas essas definições o comportamento é algo que se 

constrói dentro de um espaço de relação permanente do indivíduo com o ambiente 
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que o circunda. O comportamento, portanto, poderia ser pensado como um produto 

da interação do indivíduo com o meio em que ele atua. 

No caso do comportamento do consumidor, o que está em destaque é a atuação do 
indivíduo com o seu ambiente dentro de um contexto de consumo. A compreensão 
do conceito de comportamento do consumidor, que será apresentada mais adiante, 
requer, portanto, o esclarecimento do conceito de consumidor, que se apresenta a 
seguir. 

2.1.2   Consumidor 

O dicionário Houaiss (2001, p. 815) define consumidor como: “que ou o que 

consome. 1 que ou aquele que adquire mercadorias, riquezas e serviços para uso 

próprio ou de sua família; comprador, freguês, cliente”.  

No Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa traz o seguinte significado para 

consumidor: “Adj. 1. Que consome. S. m. 2. Aquele ou aquilo que consome. 3. Restr. 

Aquele que compra para gastar em uso próprio” (FERREIRA, 2009, p. 533).  

Vê-se que o conceito amplo de consumidor, portanto, tem ligação direta com a ação 

de consumo, ou seja, a ação de compra, de aquisição de algo. Além disso, é de 

notar-se que em ambas as definições há um elemento conceitual que associa 

consumo ao uso próprio.  

Trata-se de uma característica que em termos jurídicos distingue a figura do 

consumidor daquela do mero comprador ou contratante. Ou seja, não basta ser 

parte em uma relação comercial para que a relação de consumo esteja 

caracterizada. Para que exista consumidor é fundamental que a parte que adquire 

algo o faça para seu consumo final. 

Conforme a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecido como 

“Código de Defesa do Consumidor”, no Art. 2°, consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. 

Na definição jurídica a destinação a uso próprio, ou uso como destinatário final, 

significa o consumo sem a intenção de revenda ou de investimento para produção 

com fins lucrativos.  
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Esse é um fator essencial, como fica claro na definição oferecida por Diniz (1988, p. 

818), para quem consumidor também pode ser definido como: “2. Coletividade de 

pessoas que intervêm numa relação de consumo. 3. Aquele que consome. 4. O que 

compra produtos para uso próprio, sem intenção de revendê-los para obter lucro”. 

Por fim, o consumidor também pode ser visto como um indivíduo que deseja 

comprar, possuir ou consumir algo. Ilustra bem essa visão o conceito apresentado 

por Nunes, (1999, p. 290), em que consumidor seria: “Aquele que adquire 

comercialmente todas as coisas necessárias à sua manutenção, ou que deseja 

possuir, segundo o seu status financeiro ou social”.  

A ideia de consumidor como alguém que não necessariamente comprou, mas 

deseja consumir apresentada por Nunes é importante, pois faz com que o conceito 

de consumo extrapole o de mero comprador, para englobar também o de alguém 

que usufrui ou deseja usufruir de um bem. Essa distinção será mais detalhada no 

próximo tópico. 

2.1.3 Utente 

O termo utente tem significado preciso e útil para recorte do objeto de estudo deste 

trabalho. Na definição do Grande Dicionário Brasileiro Melhoramentos (1975, p.545),  

o utente é aquele que usa algo. No Dicionário Priberam da Língua Portuguesa (em 

linha) utente é não apenas quem usa, mas também quem tem o direito de usar algo. 

Seth, Mittal e Newman (2001, p.29) afirmam que há três papéis distintos que podem 

ser desempenhados pelo consumidor: o de comprador (que decide e participa da 

compra), o de pagador (que despende os recursos financeiros para efetivação da 

compra) e o de usuário (que efetivamente utiliza o bem adquirido). Ainda segundo os 

autores, tais papéis podem ser desempenhados por uma mesma pessoa ou por 

pessoas diferentes. 

A distinção entre os diferentes papéis que podem ser desempenhados pelo 

consumidor é importante nesta pesquisa, pois a delimitação do objeto de estudo 

estará justamente em um desses papéis do consumidor: o do usuário ou utente de 

smartphones. 
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Nesta pesquisa, em uma situação onde alguém compra um smartphone para ser 

usado por outra pessoa, interessará como objeto deste estudo o comportamento 

daquele que usa realmente o smartphone, mais do que o daquele que apenas 

comprou ou pagou pelo aparelho. 

2.1.4 Smartphone 

Smart é um adjetivo em inglês que significa esperto ou inteligente em português. O 

site significados.com.br destaca que o termo é usado para designar tecnologias 

avançadas, como smartphone e smart TV. 

O dicionário Priberam define smartphone como “Celular com conectividade e 

funcionalidades semelhantes às de um computador pessoal, notadamente com um 

sistema operacional capaz de correr várias aplicações = Telefone Inteligente” 

(DICIONÁRIO..., 2008-2013, online). 

O smartphone é um celular dotado de tecnologia avançada, capaz de executar 

programas através de um sistema operacional. Assim como um computador pessoal, 

um Smartphone possui características de computadores, como hardware e software. 

É capaz de conectar redes de dados para acesso à internet, sincronizar dados, 

agenda de contatos e outras funções de um computador, com as vantagens de 

mobilidade, maior velocidade e o fato de ser um aparelho portátil.  

Também a polivalência e a integração simultânea de funções diferenciadas 

justificam a definição destes aparelhos como telefones inteligentes. Por exemplo, é 

possível acionar o GPS, o player de música e fazer conexão de dados. Ou ainda, 

uma pessoa pode ouvir música enquando acompanha, durante a caminhada ou 

corrida, a velocidade obtida, a distância percorrida e o tempo gasto com o exercício. 

Os smartphones surgem dentro de um processo de rápida evolução e de alta 

inovação experimentado pelo segmento de telefones celulares nas últimas décadas. 

Não obstante, o esforço para desenvolvimento de tecnologias de telefonia que 

fossem portáteis e sem fio já vinha ocorrendo desde o começo do século XX.  

Segundo informações da Informationszentrum Mobilfunk (Centro de Informações 

para comunicações) na Alemanha, em 1918, a Companhia Nacional de Trens 
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realizou os primeiros testes para oferta de telefonia nos trens e em 1926 os clientes 

da 1º classe na linha Hamburgo-Berlim já podiam dispor do serviço de realização de 

ligações durante a viagem. (INFORMATIONSZENTRUM MOBILFUNK, 2012, 

online). 

Durante a Segunda Guerra diversos aparelhos de comunicação portáteis são 

desenvolvidos para que as forças armadas norte-americanas. Em 1938 surge o 

SCR-194 /195, um rádio AM que pesava quase 12 quilos e foi tido como o primeiro 

“walkie-talkie”. 

Em 1942 a Motorola desenvolve o SCR-536 para o exército norte-americano. Com 

alcance limitado a 1,6 quilômetros e pesando 2,5 quilos, a aparência já lembrava um 

telefone portátil. 

Figura 1 - Militar com um Motorola SCF-536 de 1942 

 

Fonte: MEYERS, 2011, online. 

Com o fim da Segunda Guerra os esforços de engenharia de telefonia portátil 

parecem voltar novamente para o mercado privado. São lançados os primeiros 

telefones móveis, mas são modelos pesados, instalados nos porta-malas de 

automóveis. É o caso do Mobile Telephone System (MTS) lançado pela Bell System 
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em 1946 e do Mobile System A (MTA) lançado pela Ericsson em 1956, ambos com 

40 kg. 

Figura 2 - Telefones móveis da Bell System (MTS - 1946) e da Ericsson (MTA - 
1956) 

 

Fonte: MEYERS, 2011, online. 

Em 1973 a Motorola divulga o protótipo do DynaTAC e o executivo da companhia, 

Martin Cooper, faz a primeira aparição pública com um telefone sem fios de mão que 

faz ligações sem estar instalado em um veículo. Muito consideram que este foi o 

primeiro telefone celular móvel comercial. Apesar do alarde, o aparelho só foi 

realmente disponibilizado ao público em 1984, com o modelo DynaTAC 8000X. 
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Figura 3 - Propaganda do Motorola DynaTAC 8000X 

                                                                                                              
Fonte: Divulgação. RENATO, 2012, online. 

Na década de 80 os telefones celulares começam a ser vendidos em escala 

comercial e na década de 90 se popularizam. Uma onda de inovações se segue 

apartir de então: modelos com flips, finos e leves, com teclado QWERTY para 

mensagens, com Câmera Fotográfica e filmadora, telas touchscreen e, finalmente, 

telefones com acesso à internet e programas executáveis.  

Um dos maiores marcos da evolução dos smartphones foi o lançamento o iPhone 

pela Apple em 2007. O aparelho combinava uma sofisticada tela touchscreen que 

respondia aos comandos dos dedos dos usuários com acesso a uma plataforma 

com diversos aplicativos para o celular, onde o usuário podia baixar e instalar 

programas e funcionalidades diversas tais como se faz em computadores pessoais. 

Em 2008 surgem os primeiros aparelhos com sistema Android. Desenvolvido pela 

Goolge, trata-se de um sistema operacional para celulares com software aberto. O 

fato do código fonte do sistema ser aberto possibilitava a criação e oferta de 

milhares de aplicativos customizados, muitos oferecidos gratuitamente. O sistema se 

populariza e, com ele, a venda de celulares inteligentes dispara: é o momento dos 

smartphones. 

Segundo dados da pesquisa Mobile Phone Tracker Q2, divulgados pela empresa de 

inteligência de mercados IDC Brasil, a participação dos smartphones na venda total 

de celulares impressiona.  



     21 
 

 
 

Entre abril e junho de 2014, 75% do total de aparelhos vendidos eram smartphones, 

e apenas 25% (4.6 milhões) eram aparelhos comuns (feature phones) (IDC BRASIL, 

15 set. 2014, online). Segundo a mesma pesquisa, no segundo trimestre de 2014 a 

venda de smartphones bateu recordes no Brasil (13,3 milhões) e no mundo (300 

milhões).  

No terceiro trimestre de 2014 o mercado brasileiro alcançou novos recorde de 

vendas com a marca de 15,1 milhões de vendas de smartphones. (pesquisa Mobile 

Phone Tracker Q3) (IDC BRASIL, dez. 2014, online). 

Embora a influência de fatores como isenção fiscal e aumento do portfólio de 

produtos seja reconhecida como relevante, na nota oficial divulgada para a imprensa 

na internet, o analista da IDC Leonardo Munin opina que o principal fator para a 

explicação dos dados estaria no usuário. Conforme suas palavras o usuário tem um 

“desejo cada vez maior de estar conectado de onde ele estiver” (IDC BRASIL, 23 

dez. 2014, online). 

Como costuma ocorrer com o surgimento de novas tecnologias, ainda existem 

pessoas que resistem ao uso de smartphones, assim como existiam pessoas que 

não davam crédito ao uso de computadores pessoais no inicio da decada de 80 

(oitenta), o que continuou até meados da decada de 90 (noventa). Contudo, parece 

que a tendência cada vez maior é que essa resistencia seja rompida e, 

possivelmente, em pouco tempo, aqueles que não se aderirem ao uso de 

smartphones farão parte do grupo dos digitalmente excluidos, pois a popularização 

cada vez maior do uso de smartphones é um fenômeno inegável. 

Todas essas informações reforçam, sem dúvida, a importância e atualidade do 

objeto de pesquisa escolhido.  

Não obstante, a relevância de se empreender estudos sobre a utilização de 

smartphones ultrapassa a simples compreensão dos fenômenos mercadológicos. 

Passa também pela compreensão de como a evolução das comunicações 

costumam impactar profundamente nas relações sociais, econômicas e culturais das 

sociedades atuais e futuras.
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2.2 Evolução da comunicação humana no tempo: dos seus primórdios ao 

Smartphone 

A história da comunicação humana se confunde com a própria história da civilização 

humana. DIAS (1999, p.269) sistematiza a cronologia da comunicação da 

informação como uma sequencia de quatro revoluções: a da linguagem, a da escrita, 

a da imprensa e a do computador. 

Cronologia próxima a essa é proposta por Defleur e Rokeach (1993, p.17-42) que 

retratam a evolução da comunicação humana em seis etapas: a era dos símbolos e 

sinais; a era da fala e da linguagem; a era da escrita; a era da impressão; a era da 

comunicação de massa e a era dos computadores. 

Figura 4 - As diferentes fases da comunicação da informação 

 

Fonte: DIAS, 1999, p.269. 

 

Na revolução da linguagem há o surgimento dos sistemas de linguagem, que passa 

a possibilitar a ocorrência da comunicação oral em si.  A linguagem surgiu entre 90 e 

40 mil anos atrás e marca a transição da era dos símbolos e sinais para a era da fala 

e da linguagem (Defleur e Rokeach, 1993, p.23).  
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A era da escrita é muito mais recente se comparada com a era da linguagem e da 

fala, iniciando-se cerca de 5 mil anos atrás (DEFLEUR; ROKEACH, 1993, p.24). 

Conforme relata Dias (1999, p.269) com a escrita, passou a ser possível tomar 

conhecimento de fatos presenciados ou relatos feitos por pessoas que viveram em 

outras épocas ou lugares.  

Assim, a comunicação deixou de depender da oralidade e da memória dos membros 

mais antigos de uma sociedade, podendo ser transmitida a pessoas que não haviam 

compartilhado de um mesmo contexto no espaço e no tempo (DIAS, 1999, p.269-

270). 

Ao discorrerem sobre a era escrita Defleur e Rokeach (1993, p.32-36) mencionam 

duas evoluções dignas de nota: a primeira seria a evolução da escrita pictográfica, 

onde figuras encerram significados, para a escrita fonética, onde os símbolos 

representam sons. A segunda seria a evolução das mídias escritas de pesados 

hieróglifos onde as informações eram esculpidas na pedra para os leves e portáteis 

papiros.  

A disponibilidade de técnicas que facilitavam o registro e difusão da informação teria 

possibilitado profundas transformações na estrutura e na organização social: a 

possibilidade de se produzir ordens escritas e leis impactava na organização política; 

a possibilidade de se registrar doutrinas e livros sagrados impactava na organização 

religiosa; a possibilidade de se anotar tratamentos e remédios que funcionaram, 

acompanhar a mudança dos astros e das cheias dos rios e de anotar pensamentos, 

histórias e outros conhecimentos, acumulando-os ao longo das gerações, impactava 

no desenvolvimento das ciências e das artes (DEFLEUR; ROKEACH, 1993, p.36). 

Com a invenção e difusão da imprensa, a partir de 1455, o volume e acesso ao 

conhecimento foram profundamente modificados. Toda uma interface do texto pode 

ser reconstruída: elementos como gráficos, figuras, paginações e índices permitiram 

uma interação entre leitor e o texto muito diferente da que era possível com os 

manuscritos (DIAS, 1999, p.270). 

A disponibilidade de um meio de reprodução rápido e barato da informação a partir 

da impressão também teria tido um relevante papel sobre o processo de educação 

das sociedades. Conforme Defleur e Rokeach (1993, p.38-39), após a imprensa 
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qualquer pessoa poderia ter acesso a um enorme contingente de livros escritos em 

seu idioma, mas desde que soubesse ler. Isso teria impulsionado o interesse pela 

difusão da alfabetização, por exemplo. 

Ao final do século XIX um arsenal de tecnologias de comunicação de base elétrica 

começam a surgir: o alfabeto é digitalizado no código Morse, surgem o telégrafo, o 

telefone, o rádio, a mecanografia (DIAS, 1999, p.271). A evolução tecnológica 

adentra o século XX com o surgimento e difusão do filme e da televisão, entre 

outros. 

Defleur e Rokeach (1993) não só enxergam a era da comunicação de massa como 

uma era específica da evolução da comunicação e distinta da era dos 

computadores, como dedicam uma obra inteira ao tema. Já Dias (1999, p.271-274) 

reconhece a importância dessas evoluções, mas parece inclui-las como percussoras 

ou prenunciadoras da revolução computacional. 

De qualquer forma, fato é que as evoluções dos meios de comunicação de base 

elétrica e eletrônica, iniciadas com o telégrafo e que chegam aos atuais 

smartphones, são fenômenos muito recentes de uma perspectiva histórica, com 

menos de 200 anos. 

Embora alguns aspectos já possam ser individualizados e algumas tendências 

apontadas, os impactos dessas tecnologias de informação sobre as sociedades 

atuais e futuras ainda não podem ser totalmente vislumbrados. 

Para Dias, por exemplo, com o surgimento dos computadores e a expansão do 

acesso à internet “o processo de produção da informação e do conhecimento deixou 

de ser hierárquico para se tornar horizontal, descentralizado e interativo” (1999, 

p.276). 

É justamente nesse contexto de compartilhamento e descentralização da produção e 

da informação que o smartphone se destaca como tecnologia capaz de associar a 

portabilidade com os benefícios de acesso à rede mundial de computadores e a 

programas executáveis antes restritos aos computadores pessoais. 
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Defleur e Rokeach (1993) enfatizam o caráter acumulativo da história evolutiva da 

comunicação. Para os autores, as diferentes técnicas e sistemas de comunicação 

não se sucederam ou se substituíram no tempo, mas se combinaram: 

Nossos ancestrais primitivos aprenderam a usar símbolos e sinais 
muito cedo, e ainda os usamos muito amplamente. A fala e a 
linguagem foram-lhes acrescidas. A seguir, a escrita adicionou-se, 
seguida pelas comunicações impressas e de massa [...] Assim, a 
história da comunicação humana tem sido uma combinação de 
sistemas de comunicação, antes do que de simples passagem de um 
para o outro (DEFLEUR; ROKEACH, 1993, p.24-25). 

Enxergar o smartphone como parte de um processo maior de evoluções 

tecnológicas de comunicação parece ser essencial, pois permite a percepção de 

como essas evoluções têm o poder de marcar o processo de evolução das próprias 

sociedades: 

As atividades cotidianas das pessoas, durante cada era, foram 
profundamente influenciadas pelos sistemas de comunicação em 
vigor durante a existência delas. Assim, um princípio importante de 
se compreender é a que a natureza dos processos e comunicação 
de uma sociedade está significativamente relacionada com 
praticamente todos os aspectos da vida diária de sua gente. 
(DEFLEUR; ROKEACH, 1993, p.25) 

Uma vez delimitados os elementos essenciais que caracterizam o consumidor e 

entendido o significado e importância contextual do uso de smartphones na 

atualidade, já é possível avançar na construção conceitual do comportamento do 

consumidor utente de smartphone. 

2.3 O comportamento do consumidor utente de aparelhos smartphone 

Mowen e Minor (2003, p. 3) comentam que “o estudo do comportamento do 

consumidor é uma disciplina recente, que surgiu com o conceito de marketing na 

década de 50, através do reconhecimento da necessidade de seu estudo”.  

Segundo Schiffman e Kanuk (2009, p. 3), o estudo do comportamento do 

consumidor surgiu da constatação de se poderia incrementar a venda de produtos, 

vender mais produtos, com maior facilidade, produzindo bens que atendessem ou 

que levassem a satisfação do desejo dos consumidores. Ou seja, uma produção 

voltada para o quê os consumidores de fato desejassem comprar. O entendimento 
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das necessidades e dos desejos do consumidor tornou-se o norteador das 

estratégias das empresas. Uma frase atribuída a Láo Tse ilustra bem este 

posicionamento: “A alma não tem segredo que o comportamento não revele”.  

Conforme Mowen e Minor (2003, p. 3), “o comportamento do consumidor é definido 

como o estudo das unidades compradoras e dos processos de troca envolvidos na 

aquisição, no consumo e na disposição de mercadorias, serviços, experiências e 

ideias”. Aqui ressaltamos a importância do conhecimento do comportamento do 

consumidor aliado às novas tecnologias digitais, que proporcionam a este 

consumidor a condução deste  processo de troca, de transferência de recursos entre 

as partes. 

Blackwell, Miniard e Engel (2005, p. 333) definem o comportamento do consumidor 

como “atividades com que as pessoas se ocupam quando obtêm, consomem e 

dispõem de produtos e serviços”. Segundo os autores, para desenvolver estratégias 

que influenciem os consumidores é necessário, além de estudar “por que as 

pessoas compram”, entender o porquê as pessoas compram certos produtos ou 

marcas. 

O comportamento do consumidor também pode ser definido como 
um campo de estudo que foca nas atividades do consumidor. Assim 
como o estudo do consumidor evoluiu, o mesmo ocorreu com o seu 
escopo. Historicamente, o estudo do comportamento do consumidor 
focou no comportamento de compra ou “por que as pessoas 
compram”. Mais recentemente, os pesquisadores e praticantes tem 
focado na análise de consumo, porque e como as pessoas 
consomem, além de por que e como elas compram. (BLACKWELL; 
MINIARD; ENGEL, 2005, p. 7). 

Mais do que analisar o comportamento de compra, a análise do comportamento de 

consumo também abarca o momento posterior à venda, ou seja, trata-se de uma 

análise ampla sobre todo o processo de consumo, capaz de apontar questões 

importantes para os gestores. (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005, p. 9-70). 

Pela expressão comportamento do consumidor, portanto, deve-se entender todas as 

atitudes que os consumidores tomam em todo o processo de consumo, o que 

envolve, como bem elucidam Schiffman e Kanuk (2009, p.3) a procura, a compra, a 

utilização, a avaliação e a destinação de certo bem ou serviço. 
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Schiffman e Kanuk (2009) enfatizam:  

A adoção generalizada do conceito de marketing pelas empresas 
americanas proporcionou o impulso para o estudo do comportamento 
do consumidor. Para identificar necessidades não atendidas do 
consumidor, as empresas tiveram de se engajar em extensas 
pesquisas de marketing (SCHIFFMAN; KANUK; 2009, p. 3).  

Consumidores são indivíduos cujo comportamento sofre influência de suas 

necessidades, sejam estas necessidades fisiológicas, sociais e/ou psicológicas. 

Diferentes segmentos de consumidores também têm necessidades e uma 

priorização para atendimento diferenciado.   

Para ofertar produtos que atendam a essas necessidades, é importante conhecer 

com profundidade este consumidor e seu comportamento. “A pesquisa do 

consumidor representa o processo e as ferramentas utilizadas para estudar o 

comportamento do consumidor” (SCHIFFMAN; KANUK, 2009, p. 3). 

Adequar os produtos que serão produzidos e ofertados ao consumidor de acordo 

com suas expectativas, desejos e formas de agir é um elemento estratégico em um 

ambiente de livre mercado especialmente competitivo. Isso porque a decisão de 

compra passa inclusive pela identificação do consumidor com o que está sendo 

adquirido. No consumo há toda uma representação de quem se é e do que se 

deseja ser que não pode ser ignorada e que o comportamento do consumidor ajuda 

a conhecer e revelar. 

Segundo Tavares (2008):  

Produtos são utilizados para coadjuvar o desempenho de papéis 
pessoais vinculados a determinados contextos. São usados ou 
consumidos para representar quem somos, a que grupo social 
pertencemos e quais significados, ideias e valores queremos 
expressar (TAVARES, 2008, p.237).   

Algumas áreas de estudo como a economia, a sociologia, a antropologia e a 

psicologia aplicam seus conhecimentos para explicar como se formam os gostos, as 

preferências e os hábitos e como estes permanecem e mudam ao longo do tempo.
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Quadro 1 - Abordagem sobre formação de gostos, preferências e hábitos 

Área Abordagem sobre formação de gostos, preferências e hábitos  
Economia Procura compreender o consumo a partir dos propósitos utilitários e 

funcionais dos bens 
 

Sociologia Aborda várias perspectivas nas quais o consumo pode ocorrer, 
situando-as em vários níveis de amplitude 
 

Antropologia A abordagem ao consumo vai incorporar os aspectos simbólicos 
atribuídos aos bens, extrapolando as perspectivas utilitárias e 
funcionais que a economia os atribui 
 

Psicologia Contribuições segundo as próprias correntes de pensamento e 
teóricas que lhe dão sustentação, distinguindo: Psicanálise (estuda 
o inconsciente do indivíduo): Gestalt (enfatiza o conjunto, a 
organização e a estrutura); Behaviorismo (análise do 
comportamento de cada pessoa); Psicologia Analítica (acredita que 
a introspecção ativa seria um meio para haver uma mudança 
psíquica no individuo) e as Teorias Motivacionais (que estudam 
quais fatores agem sobre as pessoas para mover seu 
comportamento). 

Fonte: Adaptado de Tavares (2008, p. 237-238) 

Kotler (2000, p.183) utiliza um modelo de estímulo e resposta como ponto de partida 

para compreender o comportamento de compra do consumidor, conforme abaixo: 

Figura 5 - Modelo de Estímulo e Resposta 
Estímulos de 

marketing 
Outros 

estímulos 
 Características 

do comprador 
Processo de decisão do 

comprador 
 Decisões do 

comprador 

Produto Econômico 
 

Culturais 
Reconhecimento de 

problemas 

 
Escolha do produto 

Preço Tecnológico  Sociais Busca de informações  Escolha da marca 

Praça Político  Pessoais Avaliação de alternativas  Escolha do revendedor 

Promoção Cultural  Psicológicas Decisão de compra  Frequência de compra 

    Comportamento após a 

compra 

 Montante de compra 

Fonte: KOTLER, 2000, p. 183. Figura 6.1 
 

Neste modelo, “estímulos ambientais e de marketing penetram no consciente do 

comprador. As características do comprador e seus processos de decisão levam a 

certas decisões de compra.” (KOTLER, 2000, p. 182). Segundo o autor, o trabalho 

do profissional de marketing reside no entendimento de como ocorre, no consciente 

do comprador, o processo de opção pela compra a partir da chegada do estímulo 

externo. 
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Os utentes de smartphones, são constantemente instigados ao seu uso, sejam pelas 

propagandas dos fabricantes dos telefones, ou pelas companhias telefônicas, não 

obstante dos colegas de escola ou trabalho, que maciçamente perguntam se o 

individuo tem determinado aplicativo.  Isto tudo associado a planos de pagamentos 

facilitados, acaba influenciado várias pessoas. 

2.4 Fatores de Influência no Comportamento do utente de smartphones   

Influem no comportamento do consumidor e usuário de smartphone diversos fatores, 

sendo os principais os fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. A seguir 

serão discutidos estes fatores, iniciando pelos fatores culturais, que, conforme Kotler 

(2000, p. 183), são os fatores que “exercem a maior e mais profunda influência”.   

2.4.1 Fatores Culturais  

Blackwell, Miniard e Engel (2005, p. 368) resumem: a cultura é o complexo de 

ideias, valores, atitudes e outros símbolos significativos, que auxiliam os homens a 

se comunicar, interpretar e avaliar como membros de uma sociedade. A cultura e 

seus valores são transmitidos de geração a geração. 

Kotler (2000, p. 183) distingue os fatores culturais como os mais relevantes para 

determinação do comportamento e dos desejos da pessoa. Conforme o autor, no 

comportamento de compra, os fatores culturais podem ser divididos em cultura 

propriamente dita, subcultura e classe social e são fatores de grande importância.  

Segundo Kotler (2000, p. 183), a cultura é o principal determinante do 

comportamento e dos desejos da pessoa. À medida que cresce, a criança adquire 

certos valores, percepções, preferências e comportamentos de sua família e de 

outras instituições.  

As subculturas constituem a cultura. Nacionalidade, religião, grupos raciais e regiões 

geográficas podem servir de base para classificação de diferentes subculturas. 

Estas subculturas possuem formas específicas de identificar e socializar seus 

membros.  

Conforme Kotler (2000, p. 183), “As classes sociais são divisões relativamente 

homogêneas e duradouras de uma sociedade. Elas são hierarquicamente 
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ordenadas e seus integrantes possuem valores, interesses e comportamentos 

similares”.   

Ainda conforme Kotler (2000), renda, ocupação, grau de instrução e área de 

residência são alguns dos indicadores que refletem as classes sociais. As classes 

sociais se distinguem entre si por várias características como a forma de vestir, a 

linguagem, preferências de atividade e lazer.  

Conforme Kotler (2000, p. 183) são várias as características das classes sociais. Ele 

coloca como em primeiro lugar, a tendência de comportamento semelhante entre 

pessoas de uma mesma classe social. Em segundo lugar, o autor distingue a 

estratificação dual, onde pessoas são vistas como pertencentes a posições 

superiores e posições inferiores, de acordo com sua classe social. A seguir, em 

terceiro lugar, o autor chama a atenção para o fato de que “a classe social é 

indicada por um grupo de variáveis – ocupação, renda, propriedades, grau de 

instrução, orientação para valores –, e não por uma única variável”. Em quarto lugar, 

ele cita a característica da mobilidade entre uma classe social e outra, tanto para 

cima como para baixo, onde as pessoas podem transitar durante a vida.  

Schiffman e Kanuk (2003, p. 261) apresentam os seguintes perfis de classes sociais:  
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Quadro 2 - Perfis das classes sociais 

A Classe Alta Alta – Estabelecimento do Country Club 
 Pequeno número de famílias bem estabelecidas 
 Pertencem aos melhores country clubs e patrocinam grandes eventos de beneficência 
 Servem como administradores de faculdades e hospitais locais 
 São médicos e advogados reconhecidos 
 Podem ser dirigentes de grandes instituições financeiras, proprietários de grandes empresas 

a muito estabelecidas 
 Estão acostumados à riqueza, de modo que não gastam dinheiro de forma conspícua 

A Classe Alta Baixa – Novos-Ricos 
 Não são muito bem aceitos pela camada mais alta da sociedade 
 Representam “dinheiro novo” 
 Executivos de empresas bem-sucedidos 
 Usuários conspícuos de usa nova riqueza 

A Classe Média Alta – Profissionais Realizadores 
 Não têm status familiar nem uma riqueza fora do comum 
 Orientados para a carreira 
 Jovens profissionais liberais de sucesso, gerentes corporativos e proprietários de empresas 
 A maioria é composta por graduandos de faculdades, muitos com graus avançados 
 Participantes de atividades profissionais, comunitárias e sociais 
 Têm um forte interesse na obtenção das “melhores coisas da vida” 
 Suas casas servem como símbolos de suas realizações 
 O consumo é sempre conspícuo 
 Muito orientados para os filhos 

A Classe Média Baixa – Fiéis Seguidores 
 São principalmente trabalhadores de colarinho branco sem cargo de gerência e trabalhadores 

de colarinho azul muito bem pagos 
 Desejam alcançar respeitabilidade e ser aceitos como bons cidadãos 
 Desejam que seus filhos de comportem bem 
 Tendem a ser frequentadores de igreja e muitas vezes se envolvem nas atividades que ela 

patrocina 
 Constituem um mercado para produtos do tipo faça-você-mesmo 

A Classe Baixa Alta – Maioria Preocupada com a Segurança 
 O maior segmento da classe social 
 Lutam pela segurança (às vezes obtida com a afiliação a um sindicato) 
 Veem o trabalho com um meio de “obter” distração 
 Desejam que os filhos se comportem adequadamente 
 Aqueles que têm altos salários nesse grupo podem gastar impulsivamente 
 São interessados em itens que aumentem seu tempo de lazer (p.ex., aparelhos de TV, 

equipamento de caça) 
 Os maridos tipicamente têm uma forte autoimagem machista 
 Os homens gostam de esporte, são grandes fumantes e tomam cerveja 

A Classe Baixa Baixa – A Classe Mais Baixa 
 Pouca instrução, trabalhadores não qualificados 
 Muitas vezes desempregados 
 Os filhos muitas vezes são maltratados 
 Tende a viver o dia-a-dia 

Fonte: SCHIFFMAN; KANUK, 2003, p.261. Tabela 11.9. 

 

Características que integram os fatores culturais são: linguagem, preferências por 

meios de comunicação, preferências por produtos e marcas em diversas áreas como 
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vestuário, utilidades domésticas, lazer e automóveis constituem alguns fatores de 

diferenciação entre as classes sociais (KOTLER, 2000, p. 184). 

A cultura afeta de forma intensa a maneira e a razão pelas quais produtos e serviços 

são adquiridos e consumidos. Aspectos culturais influenciam decisões, afetando a 

estrutura de consumo e a comunicação em um grupo (BLACKWELL; MINIARD; 

ENGEL, 2005, p. 333). 

Para Blackwell, Miniard e Engel, “a cultura afeta de várias formas as necessidades, 

a busca e os estágios de avaliação de alternativas de como os indivíduos tomam as 

decisões de compra” (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005, p. 333).  

A definição do que é um bom padrão de vida varia de cultura para cultura: 

 A cultura também afeta a forma como os consumidores podem 
buscar as informações. Em algumas culturas, o boca a boca ou os 
conselhos da família sobre a escolha de um produto ou marca é mais 
importante que as informações vindas de um anúncio. E algumas 
culturas serão mais prováveis de usar a Internet para buscar as 
informações (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005, p. 333). 

Conforme Blackwell, Miniard e Engel (2005, p. 333), podemos concluir que, devido 

ao foco no consumidor, as considerações sobre o seu comportamento são 

essenciais. Questões sobre aspectos culturais constituem um amplo campo para 

pesquisa e desenvolvimento de estratégias. 

2.4.2  Fatores Sociais  

Grupos de referência, família, papéis sociais e status são fatores sociais que 

também influenciam o comportamento do consumidor. A seguir vamos detalhar cada 

um destes fatores. 

a) Grupos de referência 

Blackwell, Miniard e Engel (2005, p. 414) definem um grupo de referência como 

“qualquer pessoa ou grupo que influencia o comportamento de um indivíduo de 

forma significativa. Os valores, as atitudes, os comportamentos e as normas desse 

grupo possuem enorme influência nas avaliações, nos comportamentos e nas 

aspirações de outros indivíduos”. 
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Kotler apresenta um conceito próximo ao citado acima, mas acrescenta também um 

conceito de grupos de afinidade, que seriam os grupos de referência caracterizados 

pela influência direta sobre uma pessoa (KOTLER, 2000, p. 185). 

Kotler ainda divide os grupos de afinidade em primários e secundários. Os primeiros 

são formados por pessoas do círculo de interação cotidiana, a exemplo da família e 

colegas de trabalho. Os grupos de afinidade secundários são constituídos por 

indivíduos com os quais as pessoas têm uma interação mais formal, descontínua, 

como comunidades religiosas, profissionais e políticas (KOTLER, 2000, p. 185). 

Grupos de referência podem influenciar as pessoas pelo simples contato com novos 

estilos de vida, mas também através da pressão pela adoção de certos padrões que 

podem afetar suas escolhas reais (KOTLER, 2000, p. 186).  

Kotler observa que as influências sofridas podem se originar também de grupos aos 

quais as pessoas não pertencem: o grupo ao qual a pessoa desejaria pertencer 

seria o grupo de aspiração e aquele cujo comportamento a pessoa reprova o grupo 

de dissociação (KOTLER, 2000, p. 186). 

b) Família 

Dentre os grupos primários mais citados pelos autores consultados, por sua 

considerável influência no comportamento do consumidor, está a família. Blackwell, 

Miniard e Engel definem família como: “um grupo de duas ou mais pessoas ligadas 

pelo mesmo tipo de sangue, pelo casamento ou pela adoção, que vivem juntas”. A 

família formada por pai, mãe e crianças seria a família nuclear e o grupo composto 

por avós, tios, sogros entre outros seria a família estendida (BLACKWELL; 

MINIARD; ENGEL, 2005, p. 377).  

Para Kotler (2000, p. 187) a família é a organização mais importante dentre as que 

influenciam o consumo em uma sociedade. O autor distingue duas famílias na vida 

do comprador: a família de orientação (pais e irmãos) e a família de procriação 

(cônjuge e filhos), sendo que a última tem mais importância no comportamento de 

consumo do dia a dia. 

Na atualidade, o que se percebe é que o conceito de família tem se ampliado 

bastante, transbordando os limites de pai, mãe e filhos e adquirindo novas molduras, 
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como a mãe solteira e seus filhos, casais homoafetivos etc. Blackwell, Miniard e 

Engel (2005, p. 377) citam inclusive consumidores para os quais na definição de 

família está incluído o seu animal de estimação. 

c) Papéis e Status 

Para Mowen e Minor (2003, p. 271) “um papel consiste nos comportamentos 

específicos de uma pessoa em uma dada situação. Quando uma pessoa assume 

um papel, as pressões normativas exercem influência para que atue de uma 

maneira específica. Um dos papéis importantes no comportamento do consumidor é 

o de decisor”.  

Em Kotler (2000, p. 189) temos um complemento: “A posição de uma pessoa em 

cada grupo pode ser definida em termos de papéis e status. Um papel consiste nas 

atividades que uma pessoa deve desempenhar. Cada papel carrega um status”. 

Shiffman e Kanuk (2009, p. 252) afirmam que, usualmente, as classes sociais são 

distinguidas em pesquisas a partir do status social de cada classe. Assim, a 

delimitação de uma classe social se daria pela diferenciação do status de seus 

membros com os membros de outras classes sociais, tais como riqueza, poder e 

reconhecimento social. 

2.4.3 Fatores Pessoais  

Compradores decidem também segundo fatores pessoais, tais como idade, 

profissão, personalidade e autoimagem, ou seja, estes fatores afetam ou podem 

afetar as decisões do comprador. Este fator distingue cada individuo como único, 

pois mesmo gêmeos idênticos que tenham vivido sob o mesmo teto, não são iguais 

quando tratamos de fatores como personalidade, e este fator associado aos demais, 

pode influenciar diretamente às decisões e escolhas do individuo. 

a) Idade e estágio no ciclo de vida 

Este fator influencia diretamente na analise desta pesquisa, pois a mesma busca 

verificar o tipo de uso que as pessoas tem do seu smartphone de acordo com a sua 

faixa etária, analisando suas semelhanças e diferenças.  
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Conforme Blackwell, Miniard e Engel (2005, p. 335), “as mudanças nos valores de 

uma sociedade podem ser previstas com  base na explicação de ciclo de vida”, ou 

seja, (...) “à medida que os indivíduos envelhecem, seus valores mudam”.   

Os autores fazem referência à teoria de assimilação comportamental. Nela, as 

pessoas tendem, com o tempo, a assumir valores iguais aos de seus pais. Assim, o 

momento de vida de um indivíduo faz com que seus valores mudem. 

Schiffman e Kanuk sintetizam o ciclo de vida familiar tradicional em cinco estágios 

básicos, a saber:  

Quadro 3 -Ciclo de vida familiar tradicional - CVF 

Estágio Denominação Caracterização da Fase  
I Solteirice Adulto jovem sozinho, vivendo afastado dos pais 
II Lua-de-mel Jovem casal casado 
III Parentalidade Casal casado com pelo menos um filho morando em casa 
IV Pós-parentalidade Casal casado de mais idade e sem filhos morando em casa 
V Dissolução Um cônjuge sobrevivente 

Fonte: SCHIFFMAN; KANUK, 2003, p.241. 
 

Em Kotler (2000, p. 189) vimos que “As pessoas compram diferentes artigos e 

serviços durante a vida”. 

 

Os padrões de consumo são moldados de acordo com o ciclo de 
vida da família. Há nove estágios no ciclo de vida da família, que 
são relacionados na tabela “Padrão de compras ou de 
Comportamento no Ciclo de Vida da Família”, além da situação 
financeira e dos interesses por produtos típicos de cada grupo. As 
empresas de marketing geralmente escolhem grupos de ciclos de 
vida de acordo com seu mercado-alvo. No entanto, o marketing 
dirigido ao lar nem sempre se baseia na família: existem pessoas 
que moram sozinhas, casais homossexuais e aqueles que 
simplesmente dividem as despesas de uma casa (Kotler, 2000, p. 
189). 
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Quadro 4 - Padrão de compras ou de comportamento no ciclo de vida da família 

1.Solteiro: jovem que não 
mora com a família 

Poucos encargos financeiros. Líder de opinião em moda. Voltado 
para atividades de lazer. Compras: equipamentos domésticos 
básicos, móveis, carros, roupas atraentes, férias.  
 

2.Recém-casados: jovens 
sem filhos 

Maior quantidade de compras e maior média de compra de bens 
duráveis, carros, eletrodomésticos, móveis.  
 

3.Ninho cheio I: filhos com 
menos de 6 anos 

Compras para a casa no auge. Pequeno patrimônio líquido. 
Interesse em produtos novos e anunciados. Compras: lavadoras, 
secadoras, TV, comida de bebê, remédios contra tosse, vitaminas, 
bonecas, carrinhos de criança, patins.  
 

4.Ninho cheio II: filho caçula 
com 6 anos ou mais 

Posição financeira melhor. Menos influenciada pela propaganda. 
Compram embalagens maiores, com maior quantidade de unidade. 
Compram diversos tipos de alimentos, produtos de limpeza, 
bicicletas. Fazem aula de música, de piano. 
 

5.Ninho cheio III: casais mais 
velhos com filhos 
dependentes 

Posição financeira ainda melhor. Alguns filhos já têm emprego. 
Difíceis de serem influenciados pela propaganda. Média alta de 
compra e bens duráveis: móveis mais caros, viagens de automóvel, 
eletrodomésticos supérfluos, barcos, serviços odontológicos, 
revistas. 
 

6.Ninho vazio I: casais mais 
velhos, sem filhos morando 
com eles, chefe da família em 
atividade profissional 

Casa própria no auge. Mais satisfeitos com a situação financeira e 
têm dinheiro guardado. Interesse por viagens, atividades de lazer, 
educação. Dão presentes e fazem contribuições. Não se 
interessam por produtos novos. Compras: pacotes de viagem, 
artigos de luxo, produtos para a casa. 
 

7.Ninho vazio II: casais ainda 
mais velhos. Sem filhos em 
casa, chefe de família 
aposentado 
 

Drástico corte na renda. Não costumam sair de casa. Compras: 
produtos médicos, remédios. 

8.Sobrevivente solitário em 
atividade profissional 
 

Renda ainda boa, mas é provável que venda a casa. 

9.Sobrevivente solitário 
aposentado 

Mesmas necessidades médicas e de produtos que outros grupos 
de aposentados. Corte drástico na renda. Necessidade especial de 
atenção, afeição e segurança. 

Fonte: WELLS, William D.; GUBAR, George. Life-cycle concepts in marketing research. 
Journal of Marketing Research, nov. 1966, p. 362 citado por KOTLER, 2000, p. 190. 

 

b) Profissão e circunstâncias econômicas 

O padrão de consumo é fortemente influenciado pela capacidade econômica e pela 

profissão de um indivíduo, visto que esses fatores determinam, limitam ou ampliam 

sua capacidade de consumo. Kotler (2000, p. 190) ressalta como a renda, as 

economias, o grau de endividamento e a capacidade de poupança afetam muito a 

escolha de produtos.  
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A ocupação é uma mensuração amplamente aceita e provavelmente 
é a medida mais bem documentada das classes sociais porque 
reflete o status ocupacional. A importância da ocupação como 
indicador da classe social é representada pela frequência com que 
as pessoas perguntam às outras que encontram pela primeira vez, 
“O que você faz para viver?” A resposta a essa pergunta serve como 
orientação para classificar (ou avaliar e formar opinião sobre) as 
pessoas. (SCHIFFMAN; KANUK, 2003, p. 256).  

Em algumas profissões além do uso pratico das funções do smartphone, os 

profissionais se sentem obrigados a demonstrar que são bem sucedidos através dos 

seus bens e estilo de vida que será analisado a seguir.  

c) Estilo de vida  

Conforme Mowen e Minor (2003, p. 127), “o termo estilo de vida foi definido 

simplesmente como o modo como alguém vive. (...) como gastam o dinheiro e como 

utilizam seu tempo. (...) Refere-se às ações e aos comportamentos manifestos dos 

consumidores”.   

Importante ressaltar que pessoas de certa classe social, ocupação e subcultura 

podem adotar diferentes estilos de vida . Para Kotler (2000, p. 191), “Um estilo de 

vida é o padrão de vida da pessoa expresso por atividades, interesses e opiniões. O 

estilo de vida representa a pessoa por inteiro, interagindo com seu ambiente”.  

O estilo de vida é um constructo sumário definido como padrões nos 
quais as pessoas vivem e gastam tempo e dinheiro, refletindo as 
atividades, os interesses e as opiniões das pessoas, assim como as 
variáveis demográficas. As pessoas utilizam os constructos como 
estilo de vida para analisar os eventos que acontecem à sua volta e 
interpretar, conceitualizar e predizer os eventos, bem como 
reconciliar seus valores com os eventos (Blackwell, Miniard e Engel, 
2005, p. 228).  

Os autores ainda ressaltam que “os valores são relativamente permanentes; os 

estilos de vida mudam mais rapidamente” (Blackwell, Miniard e Engel, 2005, p. 228).   

A psicografia é a ciência que busca medir e categorizar o estilo de vida do 

consumidor. Blackwell, Miniard e Engel (2005, p. 230) descrevem a psicografia como 

“as medidas AIOs – declarações que descrevem as atividades, os interesses e as 

opiniões dos consumidores”.  
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Ainda segundo os autores o foco da psicografia é desvendar o “por que” que existe 

por detrás das compras feitas pelos indivíduos, apresentando dados mais relevantes 

que os aportados em outros estudos (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005, p. 

228). 

A partir da análise psicográfica, os profissionais de marketing podem 
compreender melhor o estilo de vida dos seus consumidores e 
desenvolver embalagens e programas de comunicação que 
posicionem os produtos aos seus vários atributos de estilo de vida. 
(...) A ideia é ir além da demografia básica e alinhar o produto com as 
atividades, esperanças, medos e sonhos dos melhores consumidores 
do produto. (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005, p. 231).   

Kotler (2000, p. 191) cita um sistema de classificação baseada em uma técnica de 

mensuração psicográfica chamada de VALS (Values and Lifestyle – Valores e 

Estilos de Vida). Segundo este padrão, os adultos norte-americanos foram 

classificados em oito grupos após análise de suas respostas em um questionário 

que continha apenas 5 perguntas sobre localização demográfica e 42 perguntas 

sobre atitudes utilização de serviços on-line e disponibilizados em Websites, como 

segue: 

Quadro 5 - Classificação de Adultos Norte-Americanos, com Base em Atributos 
Psicológicos 

G
ru

p
o
s 

c
o
m

 m
a
is

 
re

cu
rs

o
s:

 

Atualizados:    

preferem 

produtos 

relativamente 

sofisticados e 

caros 

Satisfeitos:  preferem 

a durabilidade, a 

funcionalidade e o 

valor dos produtos 

Empreendedores: 

preferem produtos 

conceituados, de 

prestígio 

Experimentadores: gastam 

uma proporção 

relativamente alta de sua 

renda em roupa, fast-food, 

música, cinema e vídeo  

G
ru

p
o
s 

c
o
m

 m
e
n

o
s 

re
cu

rs
o
s
: 

Crédulos: 

preferem 

produtos 

conhecidos e 

marcas 

conceituadas 

Lutadores:  preferem 

produtos da moda 

que imitem as 

compras daqueles 

com maior poder 

aquisitivo 

Executores: dão valor 

somente a produtos 

com uma finalidade 

prática ou funcional 

Esforçados:  

consumidores cautelosos 

que são fiéis às marcas 

favoritas 

Fonte: KOTLER, 2000, p. 191. 
 

Kotler (2000, p. 192) propõe uma segmentação dos consumidores que usam internet 

e serviços web e que compram tecnologia conforme suas motivações, desejos e 
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capacidade de investimento. O modelo foca nas atitudes, comportamentos e 

predileções dos indivíduos. Alguns exemplos dessa segmentação são os descritos 

abaixo: 

 Prodígios: usuários que dominam a tecnologia e têm muita habilidade para 

interagir na internet. Essa familiaridade é parte de seu modo de ser; 

 Imigrantes: novatos no universo da web, manejam apenas alguns aspectos do 

mundo da internet, motivados por necessidades impostas pelo trabalho ou pelos 

estudos; 

 Sociáveis: pessoas cujo foco principal de uso da internet está nas redes sociais e 

nas interações que estas oferecem por meio de chats, fóruns e discussões on-

line. Normalmente esse segmento é mais jovem. 

Kotler afirma que muitos estudos recentes se dedicam a entender “o que faz os 

compradores de tecnologia clicarem” (2000, p. 192). Dentre estes estudos, cita-se o 

da Forrester Research. Neste, em pesquisa com 131 mil indivíduos, foram 

classificadas 9 categorias, conforme abaixo:  

 

Figura 6- Como se classificam os Consumidores de Tecnologia 

             Mais afluentes     Menos afluentes  

 Carreira Família Lazer 

O
ti

m
is

ta
s

 

Acelerados – Esses 
consumidores são os que mais 
gastam e os primeiros a adotar 
novas tecnologias em casa, no 
trabalho e para uso pessoal 

Sustentadores da nova era 
Também gastam muito, mas 
pensam principalmente em 
tecnologia para uso doméstico, 
como um micro para a família  

Viciados em mouse 
Gostam do lazer do mundo on-line e 
estão dispostos a gastar para 
adquirir o que há de mais moderno 
em entretenimento tecnológico 

Tecnobatalhadores – Utilizam 
desde a tecnologia de telefones 
celulares e pagers até a de 
serviços on-line, principalmente 
para alcançarem vantagem sua 
vida profissional. 

Esperançosos digitais – 
Famílias com orçamentos 
limitados, mas ainda assim 
interessadas em novas 
tecnologias. Bons candidatos 
para micros de menos de mil 
dólares. 

Apreciadores de engenhocas – 
Também gostam de entretenimento 
on-line, mas dispõem de menos 
recursos para gastar. 

P
e

s
s

im
is

ta
s

 Apertadores de mãos – 
Consumidores mais velhos – 
geralmente gerentes – que nem 
sequer tocam em seus 
computadores no trabalho. Deixam 
isso nas mãos de assistentes mais 
jovens. 

Tradicionalistas – Dispostos a 
utilizar tecnologia, mas lentos 
para se atualizarem. Não estão 
convencidos de que atualizações 
e outros aprimoramentos valham 
a pena. 

Viciados em mídia – Buscam 
entretenimento – e não encontram 
muito on-line. Preferem TV e outros 
meios de comunicação mais antigos. 

Cidadãos marginalizados (não estão interessados em tecnologia) 

Fonte: C. Judge, “Are tech buyers different?” Business Week, 26 jan. 1998, p. 65. Data 
Forrester Research Inc. Extraído de KOTLER, 2000, p. 193. 
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d) Personalidade e autoimagem 

Dentre os fatores pessoais que têm influencia no comportamento de compra, estão 

personalidade e autoimagem.  

Um fator que demonstra isto é o crescimento dos "Selfies" nas redes sociais, que 

consiste em esticar o braço segurando o celular apontado para o rosto e postar as 

fotos nas redes sociais. Pensado nisso e na comunicação por vídeo conferencia, 

vários fabricantes de smartphones passara a colocar câmeras nos dos lados do 

celular. Com o crescimento dos "Selfies", cada vez mais a câmera que era para 

vídeo conferencia passa a ter mais resolução, atraindo os usuários que apreciam 

esta modalidade de fotografia. 

Kotler explica que pelo termo personalidade designa “características psicológicas 

distintas, que levam a reações relativamente coerentes e contínuas no ambiente” 

(2000, p. 193), tais como sociabilidade, autoconfiança, autonomia ou submissão, 

capacidade de adaptação e de domínio, dentre outras. 

A utilidade da consideração da personalidade nas análises de comportamento de 

consumo está na correspondência entre as opções por certos produtos com alguns 

aspectos da personalidade. 

Blackwell, Miniard e Engel (2005, p. 220) definem a personalidade no âmbito dos 

estudos de comportamento do consumidor como “respostas consistentes aos 

estímulos ambientais (...) uma maquiagem psicológica individual única, que 

consistentemente influencia como a pessoa responde ao seu ambiente”.  

Interessante, nesse aspecto, os comentários de Schiffman e Kanuk (2009, p. 98 - 

99) sobre “o eu e a autoimagem” dos consumidores:  

Os consumidores têm uma variedade de imagens duradouras de si 
mesmos. Essas auto-imagens, ou percepções do eu, são associadas 
muito estreitamente com a personalidade porque os indivíduos 
tendem a comprar produtos e serviços e favorecer os varejistas cujas 
imagens ou personalidades se relacionam de alguma maneira 
significativa com suas próprias imagens. Em essência, os 
consumidores procuram representar a si mesmos em suas escolhas 
de marcas – eles tendem a escolher produtos com imagens que 
possam melhorar seu autoconceito e a evitar os produtos que não o 
fazem. (SCHIFFMAN; KANUK, 2009, p. 98 - 99). 
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Conforme Schiffman e Kanuk (2009):  

É mais exato considerar os consumidores como possuindo múltiplos 
“eus”. Eles exemplificam com as tendências de comportamentos 
diferenciados das pessoas junto aos seus diversos grupos, com a 
família, com colegas de trabalho ou de escola, em eventos sociais e 
nas atividades de lazer. “A pessoa saudável ou normal é propensa a 
exibir uma personalidade um tanto diferente em cada uma dessas 
diferentes situações ou papéis sociais” (SCHIFFMAN; KANUK, 
2009, p. 98-99). 

A partir da consideração de que o consumidor possui várias autoimagens, incorpora 

diferentes "eus", Schiffman e Kanuk (2009, p. 99) pontuam: “os profissionais de 

marketing devem direcionar seus produtos e serviços para consumidores dentro do 

contexto de um determinado ‘eu’, e, em certos casos, da opção de diferentes 

produtos para diferentes ‘eus’ ”. 

Schiffman e Kanuk (2009, p. 102) também falam da personalidade virtual ou do “eu 

virtual” que nasce a partir da interação social na internet e do seu uso para o lazer, 

especialmente nos chats e salas de bate-papo. A vivência dos usuários no ambiente 

virtual tem o potencial de permitir a experimentação de outras e novas identidades.  

Ilustrando essa afirmação o site Out of Service1, citado pelos autores, que se propõe 

a determinar a personalidade virtual dos indivíduos. 

2.4.4 Fatores Psicológicos 

Kotler afirma a influência majoritária de quatro fatores psicológicos sobre as 

escolhas de consumo de um indivíduo: motivação, percepção, atitudes e 

aprendizagem e crenças (KOTLER, 2000, p. 193). 

A seguir serão feitas considerações sobre estes fatores psicológicos, iniciando pelo 

fator motivação. 

a)  Motivação 

A ideia de motivação está ligada essencialmente à de uma necessidade (o motivo) 

cuja relevância leva uma pessoa a agir.   

                                                           
1
 Disponível em: <www.outofservice.com/bigfive >.  
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Motivação – Uma pessoa possui muitas necessidades em qualquer 
momento. Algumas necessidades são fisiológicas; elas surgem de 
estados de tensão fisiológicos, como fome, sede e desconforto. 
Outras necessidades são psicológicas; elas surgem de estados de 
tensão psicológicos, como necessidade de reconhecimento, estima 
ou integração. Uma necessidade passa a ser um motivo quando 
alcança determinado nível de intensidade. Um motivo é uma 
necessidade que é suficientemente importante para levar a pessoa a 
agir. (KOTLER, 2000, p. 193-194).  

Motivação é a força impulsionadora que existe dentro dos indivíduos 
e que os impele à ação. Essa força impulsionadora é produzida por 
um estado de tensão, que existe como resultado de uma 
necessidade insatisfeita. Os indivíduos se esforçam consciente e 
subconscientemente para reduzir essa tensão mediante um 
comportamento que eles acreditam que irá atender usas 
necessidade e, portanto, aliviá-los do estresse que sentem. 
(SCHIFFMAN; KANUK, 2009, p. 62) 

As motivações de uma pessoa podem ser difíceis de entender. Segundo afirmação 

de Kotler (2000), Sigmund Freud teria concluído que “as forças psicológicas que 

formam o comportamento das pessoas são basicamente inconscientes e que uma 

pessoa não pode entender completamente suas motivações” (KOTLER, 2000, p. 

194). 

Para Blackwell, Miniard e Engel (2005, p. 265) “No caso de motivações 

subconscientes, nem os próprios consumidores estão atentos ao motivo pelo qual se 

comportam de certa maneira”. 

Para Tavares (1991, p. 82), a satisfação das necessidades dos consumidores é a 

base na qual se define qualquer negócio, qualquer empresa: 

O negócio de uma organização define-se pelos desejos e 
necessidades que ela satisfaz, quando o usuário ou o consumidor 
compra seus produtos ou utiliza seus serviços, e não se deve ater à 
sua reação social, contratos e estatutos. Satisfazer parcelas de 
consumidores ou usuários é o negócio básico de qualquer 
organização (TAVARES, 1991, p. 82). 

Tavares (1991, p. 88 e 91) ainda destaca a importância de se conhecer a motivação 

do consumidor como segue: 

O cliente, consumidor ou usuário é o ponto de partida e o fator mais 
importante para a definição da missão de uma organização. O cliente 
tem desejos e necessidades que espera satisfazer quando compra 
produtos e serviços. Esses se traduzem em promessas de benefícios 
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que têm como objetivos satisfazer a esses desejos e necessidades. 
(TAVARES, 1991, p. 91) 

Tavares (1991, p. 91) traz a questão do comportamento de compra diferenciado dos 

consumidores e de sua importância no processo:  

Passando à questão: ‘O que compra nosso cliente?’, percebemos 
que cada cliente tem expectativas, valores e disponibilidades de 
tempo e de recursos diferentes e, portanto, compra algo diferente. É 
por isso que a organização precisa saber transformar a expectativa 
de benefícios em atributos de seus produtos para ampliar o seu valor 
percebido (TAVARES, 1991, p. 91). 

Kotler (2000, p. 195) afirma que “uma pessoa motivada está pronta para agir. A 

maneira como a pessoa motivada realmente age é influenciada pela percepção que 

ela tem da situação”. 

Kotler (2000, p.194), Mowen e Minor (2010, p. 91) são autores que destacam,  entre 

as teorias da motivação, a hierarquia de necessidades de Maslow. 

Maslow procurou ilustrar de forma didática sua compreensão sobre as necessidades 

e motivações humanas por meio da proposição de uma pirâmide hierarquizada de 

necessidades que vão das mais urgentes para as menos urgentes.  

Assim, por ordem de prioridade, temos: necessidades fisiológicas (por exemplo, 

alimentar-se, hidratar-se, abrigar-se do frio); necessidades de segurança (sentir-se 

seguro, em local protegido, a salvo); necessidades sociais (sentimento de 

pertencimento, identificação, amor, amizade); necessidades de estima (autoestima, 

status social, reconhecimento pelos pares) e necessidades de auto realização 

(desenvolvimento, superação e realização pessoais).  
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Figura 7- Hierarquia de Necessidades de Maslow 

 

Fonte: Adaptado de CEDET. Disponível em: 
<http://www.cedet.com.br/index.php?/Tutoriais/Gestao-da-Qualidade/a-hierarquia-das-
necessidades-de-maslow-piramide-de-maslow.html>. Acesso em: 22 out. 2014. 

 

Blackwell, Miniard e Engel (2005) também citam as necessidades como motivadoras 

do comportamento do consumidor: 

Os consumidores são motivados a comprar e consumir os produtos 
de forma a satisfazer as suas necessidades. Algumas destas 
(fisiológicas, de segurança e saúde, por exemplo) são fundamentais 
para a nossa sobrevivência. Outras (como tranquilidade financeira, 
prazer e dar presentes) podem ser menos essenciais para viver, mas 
são ainda assim críticas para o senso de bem-estar do consumidor 
(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005, p. 265). 

Para Kotler (2000, p. 195), “as pessoas tentam satisfazer suas necessidades mais 

importantes em primeiro lugar. Quando uma pessoa consegue satisfazer uma 

necessidade importante, essa necessidade deixa de ser um motivador corrente e a 

pessoa tenta satisfazer a próxima necessidade mais importante”. 

Schiffman e Kanuk (2009) chamam a atenção para a importância das necessidades 

humanas e das necessidades do consumidor como pilares básicos que constituem a 

essência do conceito do marketing moderno.  

A chave para a sobrevivência, a lucratividade e o crescimento de 
uma empresa em um mercado altamente competitivo é sua 
capacidade de identificar e satisfazer as necessidades não satisfeitas 
dos consumidores de maneira melhor e mais rapidamente do que a 
concorrência”. (SCHIFFMAN; KANUK, 2009, p. 60).  
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Conforme Kotler (2000, p. 194), “Frederick Herzberg desenvolveu a teoria de dois 

fatores, que apresenta os insatisfatores (fatores que causam insatisfação quando 

não atendidos, como necessidades fisiológicas e de segurança) e os satisfatores 

(fatores que causam satisfação quando atendidos, como reconhecimento social e 

realização pessoal). A falta de insatisfatores não basta; os satisfatores devem estar 

claramente presentes para motivar uma compra”.  

b) Percepção 

A maneira como uma pessoa processa as informações recebidas do ambiente 

(seleção, organização e interpretação) e gera significado sobre o mundo seria, para 

Kotler (2000), o conceito de percepção. “A percepção depende não apenas de 

estímulos físicos, mas também da relação desses estímulos com o ambiente e das 

condições interiores da pessoa” (KOTLER, 2000, p. 195).  

Quadro 6 - Processos e percepções diferenciadas do mesmo objeto 

Processo Descrição  

Atenção seletiva 

Capacidade da pessoa de filtrar os estímulos que recebe 
diariamente, uma vez que a exposição é muito intensa (acima de 
15.000 anúncios/dia), sendo impossível a assimilação de todos 
estes estímulos 
 

Distorção seletiva 

É a tendência de transformar a informação em significados 
pessoais e interpretá-la de maneira que se adapte a seus 
prejulgamentos 
 

Retenção seletiva 
As pessoas tendem a reter informações que sustentam suas 
crenças e atitudes 

Fonte: Adaptado de Kotler, 2000, p. 195-196 
 
Schiffman e Kanuk (2009, p. 110) acrescentam que “Dois indivíduos podem ser 

expostos aos mesmos estímulos sob as mesmas condições aparentes, mas a 

maneira como cada pessoa reconhece, seleciona, organiza e interpreta esses 

estímulos é um processo altamente individual baseado nas próprias necessidades, 

valores e expectativas de cada pessoa”. 

Tavares (1991, p. 92), comenta: “O consumidor desenvolverá padrões de 

preferência, aceitação ou rejeição a partir de sua percepção e valorização relativa 

aos atributos de um produto”. 
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c) Aprendizagem 

A ação está ligada à aprendizagem, para Kotler (2000, p. 196) “Quando as pessoas 

agem, elas aprendem. A aprendizagem envolve mudanças no comportamento de 

uma pessoa surgidas da experiência”.  

Kotler ainda comenta que, para os estudiosos, a aprendizagem se dá através da 

“interação de impulsos, estímulos, sinais, respostas e reforços” (Kotler, 2000, p. 

196). 

Schiffman e Kanuk (2009, p. 142) consideram que “a aprendizagem do consumidor 

pode ser entendida como processo pelo qual os indivíduos adquirem o 

conhecimento e as experiências das compras e do consumo que aplicam ao 

comportamento futuro”. 

Mowen e Minor (2010, p. 72) relatam sobre a maneira que os consumidores 

adquirem conhecimento por meio do processo de aprendizagem cognitiva. “A 

aprendizagem cognitiva é o processo responsável pelo modo como as pessoas 

estabelecem associações entre conceitos, memorizam sequências de conceitos, 

resolvem problemas e têm ideias”.  

Os autores concluem que “o aprendizado cognitivo é um processo ativo no qual as 

pessoas procuram controlar a informação obtida” (Mowen e Minor, 2010, p. 72). 

Em Blackwell, Miniard e Engel (2005) vimos que, “Lembrar é parte fundamental do 

comportamento do consumidor e da tomada de decisão”. Os autores ainda 

ressaltam que “antes que algo possa ser lembrado, precisa ser aprendido”.  E 

complementam: “Ao influenciar o aprendizado e o resgate, as empresas podem 

ajudar os consumidores a se lembrar” (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005, p. 

531).  

d) Crenças e atitudes 

Para Kotler (2000, p. 196), “Uma crença é o pensamento descritivo que uma pessoa 

mantém a respeito de alguma coisa. As crenças podem ter como base 

conhecimento, opinião ou fé. Essas crenças estabelecem imagens de marcas e 

produtos – e as pessoas agem de acordo com essas imagens”.  
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Mowen e Minor (2010) reforçam:  

As crenças do consumidor provêm da aprendizagem cognitiva. Elas 
representam o conhecimento e as conclusões que um consumidor 
tem a respeito de objetos (produtos, pessoas, empresas e coisas a 
respeito das quais as pessoas apresentam opiniões e atitudes), seus 
atributos e os benefícios que proporcionam (Mowen e Minor, 2010, p. 
141–142). 

 
Mowen e Minor (2010) citam Thurstone, de acordo com o qual “Atitude é a 

quantidade de afeição ou sentimento a favor ou contra um estímulo” (Mowen e 

Minor, 2010, p. 141 – 142).  

Mowen e Minor (2010) complementam: “Enquanto a crença é o conhecimento 

cognitivo acerca de um objeto, a atitude é o sentimento afetivo que as pessoas têm 

em relação aos objetos” (MOWEN; MINOR, 2010, p. 141).  

Conforme os autores Mowen e Minor (2010), as atitudes são armazenadas na 

memória permanente e atendem a quatro funções importantes para os 

consumidores: 

Quadro 7 - Funções das Atitudes 

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO IMPORTÂNCIA PARA OS CONSUMIDORES 

Utilitária 
Determina que pessoas expressem sentimentos para maximizar 
as compensações e minimizar as punições recebidas de 
terceiros 

De Defesa do Ego 
Protege as pessoas das verdades básicas a respeito de si 
mesmas ou das realidades desagradáveis do mundo exterior 

De Conhecimento 
Serve como diretrizes para simplificar a tomada de decisão e 
ajuda a explicar os efeitos da fidelidade à marca 

De Valor 
Capacita aos consumidores na expressão de seus valores 
centrais e de seu conceito do eu perante as outras pessoas 

Fonte: Adaptado de MOWEN; MINOR, 2010, p. 141-142. 
 

E ainda para Kotler (2000, p. 197), “Uma atitude corresponde a avaliações, 

sentimentos e tendências de ação duradouros, favoráveis ou não, a algum objeto ou 

ideia. As atitudes levam as pessoas a se comportar de maneira razoavelmente 

coerente em relação a objetos semelhantes”. 

Conforme Blackwell, Miniard e Engel (2005, p. 302):  
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as crenças podem ser definidas como um julgamento subjetivo sobre 
o relacionamento entre duas ou mais coisas. As crenças são 
baseadas em conhecimento e compreender a imagem do produto 
requer compreender as crenças dos consumidores sobre ele 
(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005, p. 302). 

2.5 O smartphone e o comportamento do consumidor  

Agora, após já vimos sobre o comportamento do consumidor, vamos relacionar este 

comportamento ao smartphone.  

2.5.1   Caracterização do Smartphone 

Para Lemos (2007), o celular extrapola a concepção usual de telefone. Em função 

disso, o autor utiliza o termo “Dispositivo Híbrido Móvel de Conexão Multirredes” – 

DHMCM, que possibilita compreender melhor todo o potencial do produto, 

desvinculando-o da comparação simplicista com o telefone. Lemos justifica o termo 

e seu significado como segue: 

Figura 8 - Conceito de DHMCM  
 Significado Definição 

D Dispositivo  Artefato, tecnologia da comunicação 
H Híbrido Congrega funções de telefone, computador, máquina fotográfica, 

câmera de vídeo, processador de texto, GPS, entre outras 
M Móvel Portátil, conectado em mobilidade  
C Conexão Funciona por redes sem fio digitais 
M Multirredes Emprega diversas redes como bluetooth e infravermelho, internet 

e redes de satélites 
Fonte: Adaptado de LEMOS, 2007. 

 

Para Silva (2007, p. 1) “No contexto da sociedade de consumo globalizada, o 

telefone celular consolida-se como um dos artefatos símbolo da 

contemporaneidade”.  

A utilização dos smartphones é extensa e atende a várias funções, como veremos a 

seguir. 

2.5.2 Funções dos Smartphones  

Para Ramaldes (2008, p. 1), “o uso do celular em ações cooperativas às smarth e 

flash mobs marca as ações deliberadas de seus usuários no compartilhamento de 
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emoções e ideais que permeiam fluxos informacionais nas redes ciberespaciais, 

colaborando na ruptura eventual e circunstancial do individualismo”.  

E reforça: “Na relação com o mercado, o celular já é tomado como dispositivo 

midiático de futuro promissor, especialmente para o marketing de relacionamento, 

em modalidades que incluem entretenimento, notícias, produtos, marcas e serviços”. 

Lemos (2007, p. 2), ressalta a ampliação dos vínculos sociais, resultado da 

mobilidade da informação pelos espaços físicos das cidades que o uso de 

Smartphones possibilita. Estes produtos ampliam as opções de comunicação que 

pode se dar através de voz, texto, foto, vídeos e a conexão em rede. O autor ilustra 

como diversos projetos alteram a apropriação do espaço público: 

Quadro 8 - Exemplos de Projetos desenvolvidos para Smartphone 
continua 

Projeto Função Efeito 

Mobotag 

Permite que informações sejam 
anexadas ao espaço urbano 
por meio do envio de simples e-
mail. 
 

Novas formas de registro e contato 
com os espaços da cidade e novas 
formas de conexão das  relações 
sociais. 

Flagr 

Emissão de opiniões e 
impressões sobre espaços da 
cidade por meio de e-mails 
enviados pelo celular. 

Os locais comentados são 
apresentados em mapas. Os espaços 
públicos passam a ser conhecidos e 
interpretados com base em um 
conjunto de leituras coletivas, 
ampliando a liberdade do indivíduo no 
acesso à informação de seu interesse. 
Compõem-se, assim, um tipo de 
“bookmark” dos locais da cidade. 

Dodgeball 

Favorece que os membros de 
um grupo específico (amigos, 
colegas de trabalho) possam 
informar sua localização em 
certo momento pelo envio de 
SMS para lista de amigos 
cadastrados. 
 

Ambos os projetos potencializam os 
encontros entre membros de certa 
comunidade, favorecendo a 
sociabilidade e ressignificando os 
espaços a partir do conhecimento  
mútuo dos pontos locais de frequência 
dos membros do grupo. 

Radar 

Mapeia e identifica as pessoas 
por meio do rastreamento de 
celulares que indicam onde 
estão os possíveis 
correspondentes. 
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Conclusão 

Imity 

Favorece que as pessoas se 
contatem a partir da 
identificação por redes 
Bluetooth e telefones celulares 

Facilita que as pessoas que se 
conhecem virtualmente possam se 
reconhecer caso se encontrem no 
mesmo lugar. 

Fonte: Adaptado de URBE, 2010, p. 162-163. 
 

A mobilidade das novas tecnologias estabelece novas formas de contato e serve de 

base para comportamentos sociais recorrentes, demarcando limites e favorecendo 

relacionamentos sociais. 

Projetos como os citados (Dodgeball, Radar, Imity) permitem a criação e 

fortalecimento das redes de sociabilidade e contribuem para a formação de uma 

zona de acesso ao espaço coletivo mais livre, enriquecida pelas opiniões e pelas 

informações construídas em conjunto.  

Um exemplo de mudança cultural e de significado que o acesso às tecnologias de 

comunicação facultada pelo uso de smartphones possibilita é dado por Lemos 

(2007). O autor faz uma comparação entre a fotografia tradicional e a difusão de 

fotografias e vídeos por celular e comenta como o dispositivo tem representado uma 

mudança sensível no ato de fotografar.  

Quadro 9 - – Fotografia Tradicional versus Fotografia por Smartphone 
Fotografia Tradicional  Fotografias de celular 

Busca reforçar o indivíduo Surgimento das funções comunicacionais e 
dialógicas 

Torna eterno o momento Capta a magia do presente 
Marca momentos solenes e formais 
(fazer pose) 

Capta o imprevisível da banalidade do 
sujeito nas relações cotidianas – “a vida 
como ela é” 

Reforça integração do grupo familiar Objetivo maior é contatar, tocar o outro 
Claras intenções de arquivo  Ver, circular, conectar, apagar 
Espera para revelação do filme Possibilidade de disponibilização imediata 
Volta ao álbum em momentos 
familiares para reforçar a memória 

O que conta é o momento presente e sua 
circulação 

A foto como um meio mnemônico de 
socialização em um pequeno círculo, 
basicamente familiar 

Fotos com a potência do registro, fazendo 
de todos nós testemunhos virtuais, 
partícipes de experiência.  

Função de fruição estética em um 
recinto 

Permite diretamente a troca entre 
consciências 

Exposição de momentos passados Busca do que é vivido junto, cumplicidade 
Sociedade do espetáculo Espetáculo da vida banal do dia-a-dia 

compartilhado 
Fonte: Adaptado de LEMOS, 2007, p. 10.
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Lemos reflete:  

Talvez estejamos vendo emergir, pela primeira vez, funções 
verdadeiramente comunicacionais e dialógicas dos produtos 
fotográficos e videográficos. Esses produtos passam a funcionar, 
efetivamente, como mídia de comunicação, já que me colocam em 
contanto com o outro, já que permitem diretamente a troca entre 
consciências, e não a função de fruição estética em uma galeria ou 
na sala escura do cinema.  

2.5.3   O Smartphone e os aspectos culturais 

Silva (2007, p.1) traz reflexões sobre a relação entre cultura e consumo nos tempos 

atuais, especialmente no que se refere ao consumo nos meios de comunicação. 

Ainda sob este prisma, Silva (2001, p. 1) ressalta como o celular desempenha um 

papel na inclusão, “na lógica cultural própria da contemporaneidade: instantânea, 

móvel e virtual”.  

O contexto de “modernidade líquida” de Bauman (2001, p. 149 apud SILVA, 2007, p. 

1 e 2) é assim descrito: “Corpo esguio e adequação ao movimento, roupa leve e 

tênis, telefones celulares (inventados para o uso dos nômades que têm de estar 

‘constantemente em contato’), pertences portáteis ou descartáveis – são os 

principais objetos culturais da era da instantaneidade”. 

Silva (2001, p. 6) menciona que trabalhos como o de Lasen (2004) apontam para o 

fato de que “o uso de telefones celulares é frequentemente determinado pelo 

ambiente social e cultural. Apesar de ser um artefato globalizado, os usos e 

significados atrelados ao celular frequentemente são perpassados pelas culturas 

locais”. 

Fidalgo (2009, p. 91) faz referência a aspectos sociais e psicológicos: “o celular é o 

melhor antídoto para a solidão, o isolamento e a alienação da vida urbana 

contemporânea. É um meio de escape de ambientes agressivos, como ruas cheias 

de gente desconhecida nas grandes metrópoles ou locais de trabalho competitivos”. 

Para Lemos (2007, p. 13, apud PUTNAM 1995), “as tecnologias móveis e sem fio 

estimulam novos e velhos rituais sociais: trocas, informações, cooperação, reforço 

da coesão, práticas comuns, coordenação de atividades. O uso de tecnologias 

móveis já está associado diretamente a formas de relação social informal”.  
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Novos rituais, com as tecnologias móveis e as formas sociais que se 
baseiam nessa mobilidade, estruturam-se em comportamentos 
sociais que são repetitivos e estabelecem fronteiras e manutenção 
de laços sociais.  

A produção e circulação de fotos e vídeos, as práticas sociais de 
anotação urbana, os wireless games, a ‘realidade aumentada’, a 
geolocalização e o mapeamento pelos DHMCM são formas técnicas 
que exprimem relações sociais atuais em expansão (LEMOS, 2007, 
p. 13). 

Ramaldes (2008, p. 10) ressalta a importância das conexões e regimes de interação 

propiciados pelos celulares: “A nova ágora apresenta a distinção da existência de 

múltiplos oradores que sobrepõem neste ambiente virtual saberes que traduzem 

pontos de vista diversificados, tecendo o que se poderia chamar de redes de 

informação – ou mídias – verdadeiramente democráticas”. 

Ramaldes (2008, p. 10) também salienta aspectos da visibilidade pública e da 

dimensão política: “A influência do celular no provimento às redes é notável, 

sobretudo para a consolidação de processos mais democráticos na circulação de 

informações que envolvem as relações de poder”.  

Ainda conforme Ramaldes (2008, p. 11) “as novas tecnologias trouxeram consigo a 

possibilidade de reduzir o déficit democrático da sociedade contemporânea”.  

Também no item da geração de negócios e mercado, “o marketing one-to-one 

começa a ocupar um lugar privilegiado, favorecendo a hiper-segmentação do 

público-alvo. O objetivo é a recepção e consumo imediatos da informação 

(produto/serviço/marca) com conteúdos personalizados”. 

Silva (2001, p. 8 apud LAURA MING) menciona o aspecto da grande rotatividade no 

consumo de aparelhos celulares no Brasil, em função de considerado como um item 

de moda. Assim, o brasileiro compra novo aparelho celular, num prazo médio de 

dois anos, para poder fazer face às novidades e se exibir nos círculos de 

convivência.  

Fidalgo (2009) também ressalta a “exibição” como um fator importante para o 

consumo de celulares:  

Com efeito, o celular é, para além de simples meio de comunicação, 
um objeto físico com determinadas características, de determinada 
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marca, que os seus portadores devem saber exibir com elegância 
nos momentos próprios. Neste ponto não se distingue de outros 
objetos de consumo, como carros ou relógios, que, para além de 
terem uma função bem definida, têm uma importante dimensão 
estética e são símbolos de status social e cultural
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3 METODOLOGIA  

Este capítulo tem como objetivo apresentar os procedimentos metodológicos 

que foram utilizados neste estudo abordando a caracterização da pesquisa, o 

universo da pesquisa, a definição da amostra, o procedimento de coleta e 

análise dos dados.  

Antes mesmo de apresentar a metodologia aplicada é importante salientar o 

que é uma pesquisa. Segundo Gil (2010, p.1), pode-se definir pesquisa como 

procedimento racional e sistemático com o objetivo de proporcionar respostas 

aos problemas que são propostos. Ainda segundo Gil (2010, p.1), as pesquisas 

podem ser motivadas por razões de ordem intelectual, que é o caso em 

questão, ou por razões práticas relativas à melhoria da eficiência ou eficácia de 

alguma coisa que se pretenda fazer. 

Um projeto de pesquisa especifica os detalhes dos procedimentos para 

obtenção das informações necessárias para estruturação, passando pela base 

teórica, coleta, análise de dados e resolução de problemas, fatores estes que 

serão abordados a seguir: 

3.1 Caracterização da pesquisa 

Esta pesquisa tem como intuito oferecer uma visão acerca do perfil dos 

usuários de smartphone entre os diversos públicos. Para a aplicação desta 

pesquisa, foi utilizada a Internet, que segundo Malhotra (2005, p.128) é 

especialmente útil para montar grupos homogêneos em termos de 

características demográficas e socioeconômicas, permitindo que pessoas de 

todos os lugares possam participar independente da distância.  

3.1.1 Elaboração do instrumento de pesquisa 

Primeiramente ao ser analisada a pesquisa de Reis (2014) e verificada sua 

grande pertinência no mundo atual foi elaborada uma hipótese, onde foi 

cogitada a probabilidade dos hábitos de uso das pessoas com o smartphone 

poderia variar de acordo com a idade, assim como os demais usos e costumes. 

Sendo assim surgiu a oportunidade de ampliar a abrangência da pesquisa para 

atingir todo espectro etário.  
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Para tal, foi aplicado um questionário estruturado, com questões fechadas e de 

múltipla escolha e foi difundido através de fóruns e redes sociais, atingindo 

brasileiros residentes em vários locais no mundo, (incluindo todo o Brasil, 

Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos).  

Esse questionário está disponível no Google Docs e a sua construção seguiu o 

questionário da pesquisa de Reis (2014) uma das referências importantes para 

esta dissertação. 

Antes do início da coleta dos dados por questionário on-line, foi verificada a 

adequação do instrumento de pesquisa, a fim de eliminar potenciais erros. Para 

isso, foi fundamental a aplicação de um pré-teste, junto a cinco pessoas que 

atenderam aos pressupostos do universo da pesquisa.  

Como a base do questionário já havia sido testada nas referências utilizadas, a 

tarefa principal deste trabalho foi estabelecer a configuração do método de 

pesquisa e o tempo necessário para reponde-la. 

A seguir serão prestados esclarecimentos sobre a fase de instrumentação e 

coleta de dados. 

Visto que o público pesquisado se interessou pelo tema e devido ao grande 

número de pedidos dos resultados da pesquisa, foi também disponibilizado o 

link para que quem respondesse a pesquisa pudesse acompanhar os 

resultados parciais em tempo real. 

Segundo Malhotra (2005, p.152), o levantamento de dados pela Internet está 

ganhando popularidade, uma vez que o custo na maioria das vezes é menor  

do que os métodos de pesquisa tradicionais. Somado a isto, a conveniência do 

entrevistado responder quando lhe for mais conveniente e oportuno, não 

ficando sujeito aos incômodos que a presença ou ligação do entrevistador 

podem causar. 

Para Malhotra (2005, p.128), com a popularização da Internet nos últimos anos, 

este tipo de pesquisa tem se tornado cada vez mais acessível a todos, 

diminuindo assim as limitações socioeconômicas. 
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3.2 Procedimentos metodológicos 

3.2.1 Universo da pesquisa  

A amostragem é uma etapa de grande importância no delineamento da 

pesquisa capaz de determinar a validade dos dados obtidos. 

Neste caso foi utilizada a amostra por conveniência ou acidental, devido à 

amplitude do público alvo não poder ser verificado, o que é um limitador na 

exatidão proporcional dos números obtidos, mas que permite uma análise 

descritiva e um panorama indicativo do perfil de uso dos usuários se 

smartphone.  

Este estudo ainda pode ser utilizado para geração de ideias em caráter de 

pesquisa exploratória, com a possibilidade de várias ramificações e 

aprofundamentos dos seus resultados em outros trabalhos mais específicos. 

A pesquisa contou com a compilação da base de dados da pesquisa própria 

que teve uma relevante fonte de informações, com a base de dados da 

dissertação de REIS, R. G, que também é bem expressiva. Aumentou-se assim 

a precisão e a confiabilidade da pesquisa ainda mais, o que permitiu abranger 

um espectro de idades que vai da adolescência até a terceira idade. 

3.2.2 Definição da amostra  

Segundo Malhotra (2006, p.320) amostra é um subgrupo dos elementos da 

população selecionado para participação no estudo.  

A amostra é uma representação dos elementos da população alvo. Consiste 

em uma lista ou conjunto instruções para identificar a população-alvo 

(MALHOTRA, 2006, p. 322). 

A determinação do tamanho da amostra é a determinação do número de 

elementos que serão incluídos no estudo. E a execução do processo de 

amostragem é a especificação detalhada de como serão implementadas as 

decisões sobre população, composição da amostra, unidade amostral, técnica 

de amostragem e tamanho da amostra (MALHOTRA, 2006, p. 324). 
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Será usado o método de amostragem por conveniência, técnica esta que 

procura obter uma amostra de elementos conveniente. A seleção das unidades 

amostrais é deixada a cargo do pesquisador (MALHOTRA, 2006, p. 326).  

Os 293 questionários respondidos nesta pesquisa, somados com os 179 

aplicados na pesquisa de Reis (2014), temos um total de 472 questionários 

aplicados; dando um total resultante de 463 questionários validos. 

Como o universo da pesquisa é desconhecido, a população será considerada 

como infinita. Uma amostra de mais de 400 questionários respondidos nos dá 

um nível de confiança de mais de 95%. Pode ser considerado um possível erro  

amostral de até 5%. 

Normalmente dimensionarmos a quantidade de elementos a serem 

pesquisados, utilizamos fórmulas da amostragem probabilísticas, tendo como 

propósito de utilizar um número mínimo de participantes, não com a intenção 

de inferir resultados populacionais, mas pela suposição da seleção em um 

processo quase-aleatório. Como a população neste caso pode ser considerada 

quase infinita, não se utiliza o fator de correção para o tamanho da amostra. 

3.2.3 Procedimento de coleta dos dados 

Para evitar qualquer distorção na coleta de dados, para realização desta 

pesquisa assim como a de Reis (2014) o questionário foi desenvolvido 

utilizando a tecnologia do Google Docs, um aplicativo que permite a criação de 

questões abertas, fechadas e de múltiplas escolhas.  

O recebimento dos dados ocorreu via link disponibilizado a usuários. O link 

para o questionário eletrônico foi enviado por e-mail e pelas redes sociais 

(WhatsApp, Facebook, etc.) a pessoas do relacionamento do autor e a elas foi 

pedido que divulgassem para o maior número de pessoas possível a pesquisa, 

para que a amostra fosse o mais abrangente e significativa possível. 

Assim como na pesquisa anterior, os dados dos questionários foram 

classificados e tratados estatisticamente com o auxílio do aplicativo estatístico 

SPSS (Statistical Package for the Social Science), com auxílio do mestre e 



     58 
 

 
 

estatístico Renato F. Reis, sob a supervisão do Dr. Prof. Tarcísio Afonso, 

estatístico orientador desta pesquisa. 

Os resultados obtidos na pesquisa acerca do perfil dos utentes serão 

apresentados a seguir. 
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4  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A análise seguirá as especificidades de cada objetivo, ou seja, serão 

analisadas as questões relacionadas a cada um deles, considerando 

inicialmente o perfil etário do usuário, ocasiões de acesso bem como as 

funções de conectividade e interatividade dos usuários. 

 Assim como proposto, tendo como objetivo desta pesquisa analisar o perfil dos 

usuários de smartphones com foco nos utentes das mais diversas idades, 

comparando o perfil dos usuários de smartphone, explorando similaridades e 

discrepâncias de acordo com o grupo etário foram enviados e-mails a mais de 

2000 (dois mil)  potenciais utentes de smartphones, com ampla divulgação nas 

redes sociais, fóruns e grupos de discussão, além dos pedidos pessoais.  

Não houve restrição de público, mas buscou-se atingir a faixa etária que 

engloba os maiores de 30 (trinta) anos de idade, que não haviam sido 

contemplados na pesquisa anterior e dar especial atenção e esforço para 

conseguir atingir o público de idade igual e acima de 60 (sessenta) anos. 

Sendo assim os pesquisados de pouca familiaridade com computadores e com 

Internet foram auxiliados no preenchimento dos questionários, com especial 

cuidado para que de forma alguma suas respostas fossem influenciadas. 

Questões com dados insuficientes para análise serão excluídas para não 

comprometer a confiabilidade da pesquisa. 

Seguem as questões, seus resultados numéricos e gráficos: 

4.1 Perfil dos usuários de smartphone por grupo etário 

Tabela 1 - Você possui um smartphone? 

Resposta Frequência Percentual 

SIM 402 86,8 

NÃO 61 13,2 

Total 463 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, 2014.
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Gráfico 1 – Você possui um smartphone? 

 
 Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Diferentemente da pesquisa de Reis (2014), aqueles que não possuem ou não 

utilizam smartphones foram considerados nesta pesquisa, como objeto 

interessante para estudo futuro e pesquisa específica, onde poderão ser 

verificados os motivos de não utilizarem esta tecnologia. 

 

Tabela 2 – Perfil: Classificação Faixa Etária 

Perfil Frequência Percentual 

Adolescente 96 23,9 

Entre 20 e 60 anos 281 69,9 

Terceira Idade 25 6,2 

Total 402 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, 2014. 
 

Tabela 3 - Qual é a sua faixa etária? 

Faixa Etária Frequência Porcentual 
13 até 16 anos 31 7,7 
17 até 19 anos 65 16,2 
20 até 25 anos 25 6,2 
26 até 30 anos 76 18,9 
31 até 40 anos 82 20,4 
41 até 50 anos 49 12,2 
51 até 60 anos 49 12,2 
61 até 70 anos 23 5,7 
71 até 80 anos 2 ,5 
Total 402 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, R. G. 
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Gráfico 2 – Classificação por faixa etária 

 
 Fonte: Dados da pesquisa 

 
Participaram desta pesquisa desde jovens adolescentes até os mais 

experientes membros da terceira idade, sem nenhum preconceito ou restrição. 

Para verificar particularmente o nível de acessibilidade da terceira idade a este 

tipo de recurso tecnológico e para facilitar a analise, os indivíduos foram 

divididos em três grupos: 

O primeiro englobando os pré-adolescentes, os adolescentes e os pós- 

adolescentes, jovens abaixo de 20 (vinte) anos de vida. 

No segundo grupo, englobamos os adultos com menos de 60 (sessenta) anos 

de vida. 

Por fim os mais experientes, aqueles que já completaram 60 (sessenta) anos 

ou mais de vida. 
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Na busca de maior precisão, além da idade, também se verificou o gênero da 

seguinte forma: 

Tabela 4 - Usuário de smartphone por gênero 

Classificação 
Gênero  

Feminino Masculino Total 

Adolescente 64 32 96 

Entre 20 e 60 anos 89 189 278 

Terceira Idade 2 23 25 

Total 155 244 399 

Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, 
2014. 

Gráfico 3 – Usuários de Smartphone por gênero 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao verificar os resultados cruzando a idade dos utentes de smartphones com a 

sua faixa etária, observa-se um fenômeno curioso, onde o gênero de usuários 

dominante se inverte ao adentrar na idade adulta e se distancia ainda mais ao 

chegar à terceira idade. 

Como pode ser visto no gráfico “Usuários de Smartphone por gênero”, quando 

jovens os utentes do sexo feminino destacam-se; ao adentrar na idade adulta, 

no ápice da idade produtiva, os adultos do sexo masculino destacam-se 

praticamente na proporção inversa, tornando-se discrepante na idade madura. 
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Com estes dados não é possível ter conclusões definitivas, mas sim indícios 

que os fatores culturais e os comportamentos socioeconômicos dos utentes 

influenciam no uso desta tecnologia, abrindo assim espaço para uma pesquisa 

futura mais aprofundada sobre o tema em questão. 

Considerando que a renda é um fator relevante na compra de produtos de 

razoável valor agregado, analisamos a renda bruta familiar dos entrevistados: 

Tabela 5 - Distribuição da renda familiar por tipo classificação de usuário 
 

Renda  

Classificação Até R$1.275,00 Acima de R$1.275,00 Total 

Adolescente 47 42 94 
Entre 20 e 60 anos 23 251 274 

Terceira Idade - 25 25 

Total 70 318 393 

Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, 
2014. 
 

Gráfico 4 – Usuários de smartphone por classe de renda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 
 
Ao verificar a renda familiar, podemos notar que nas famílias com renda de 

aproximadamente dois salários mínimos ou menos só se destacam no uso dos 

aparelhos smartphones os mais jovens. Talvez porque nas famílias mais 

carentes as pessoas tendem a iniciar sua idade produtiva (no mercado de 

trabalho) em idades menores, do que naquelas famílias que não necessitam do 
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trabalho dos mais jovens para o seu sustento. No entanto, estas deduções 

extrapolam o objetivo desta pesquisa e abrem novas vertentes para futuras 

pesquisas especificas. 

Nas idades de 20 (vinte) anos em diante, vemos que as famílias mais 

abastadas se destacam e ao chegarmos à terceira idade, não obtivemos 

nenhum utente de baixa renda. 

Na busca de associação da tecnologia ao seu uso, foi considerada a ocupação 

do usuário: 

Tabela 6 - Ocupação por classificação de usuário 

Classificação 
do usuário 

Apenas 
estuda 

Não estuda e 
nem trabalha 

Somente 
Trabalha 

Trabalha 
e estuda 

Total 

Adolescente 50 2 - 44 96 
Entre 20 e 60 
anos 

9 5 140 125 281 
Terceira Idade - 6 15 2 25 
Total 59 13 155 171 402 
Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, 2014. 

Gráfico 5 - Ocupação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Com relação à situação ocupacional dos indivíduos que compõem a amostra, 

estes foram divididos em quatro grupos: 

1. Apenas estuda: Individuo que apenas estuda, na exercendo nenhum tipo de 

atividade remunerada;  

2. Não estuda e nem trabalha: Individuo que no momento da pesquisa não 

exerce nenhum atividade, sendo este desempregado e não estuda; 

3. Somente trabalha: Individuo que não estuda, tendo estudado ou não no 

passado, e que no momento exerce atividade produtiva; 

4. Trabalha e estuda: Individuo com jornada dupla, que exerce atividade 

produtiva e estuda. 

Ao verificarmos a quantidade de pessoas que responderam a pesquisa e não 

exercem atividade remunerada com menos de 20 anos tivemos mais um indicio 

de que a dedução da influência da renda familiar e o início da vida profissional 

podem influenciar no acesso aos aparelhos com a tecnologia smartphone. 

 
Tabela 7 - Decisão do modelo do smartphone por classificação de usuário 

Resposta 
Classificação  

Adolescente 
Entre 20 e 60 

anos Terceira Idade Total 
SIM 82 240 20 342 
NÃO 14 34 4 52 
Total 96 274 24 394 

Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, 
2014. 

Gráfico 6 – Decisão sobre o modelo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Dados sobre a pesquisa. 
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Seja na pesquisa de Reis (2014) seja na atual pesquisa, como pode ser visto, 

os dados não tem variação significativa, onde, independente da idade, a 

grande maioria das pessoas (mais de 80%) influenciou na escolha do modelo 

de smartphone que utilizam. 

 
Tabela 8 - Distribuição de quem pagou pelo seu smartphone por classe de 

usuário 

Resposta 
Classificação  

Adolescente 
Entre 20 e 60 

anos 
Terceira Idade Total 

SIM 40 233 19 292 
NÃO 56 41 6 103 
Total 96 274 25 395 
Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, 
2014. 
 

Gráfico 7 – Pagamento do smartphone 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
A grande surpresa nesta análise é o grande número de adolescente (incluindo 

os pré e os pós-adolescentes) que pagaram pelos seus aparelhos, número este 

que é compatível com o percentual desta mesma faixa etária que já exerce 

atividade profissional. 
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4.2 Comparação das ocasiões de acesso dos utentes de smartphone 

Ref.: Quadro 1 
Testes de qui-quadrado de Pearson    
Hipótese Ho: As amostras são independentes 
Comparações: Perfil do pesquisado (Adolescente; Entre 20 e 60 anos; Terceira Idade) e respectiva 
intensidade de utilização  

 

Quadro 10 - Cruzamento de dados (Ocasiões de acesso) 

Utilização do Smartphone p-valor Conclusão Significância 

20 - Você utiliza o smartphone em transporte 
coletivo? 

0,000* Rejeita-se Ho < 0,05 

21 - Você utiliza o smartphone enquanto 
assiste televisão? 

0,000* Rejeita-se Ho < 0,05 

22 - Você utiliza o smartphone durante a 
alimentação? 

0,000* Rejeita-se Ho < 0,05 

23 - Você costuma utilizar o smartphone em 
sua moradia? 

0,587 Aceita-se Ho > 0,05 

24 - Você utiliza o smartphone para se 
comunicar por voz? 

0,063 Aceita-se Ho > 0,05 

25 - Você utiliza o smartphone para acessar 
redes sociais? 

0,001* Rejeita-se Ho < 0,05 

26 - Você utiliza o smartphone para ouvir 
músicas? 

0,000* Rejeita-se Ho < 0,05 

27 - Você utiliza o smartphone no quarto? 0,000* Rejeita-se Ho < 0,05 
28 - Você utiliza o smartphone no restaurante? 0,000* Rejeita-se Ho < 0,05 
29 - Você utiliza o smartphone para acessar 
sites de busca? 

0,000* Rejeita-se Ho < 0,05 

30 - Você utiliza o smartphone para acessar 
sites de compras? (**) 

- - - 

31 - Você utiliza o smartphone no banheiro? 0,009* Rejeita-se Ho < 0,05 
32 - Você utiliza o smartphone em Shopping 
Centers? 

0,000* Rejeita-se Ho < 0,05 

33 - Você utiliza o smartphone para ver 
vídeos? 

0,002* Rejeita-se Ho < 0,05 

Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, R. G. 
 
Os resultados têm como base linhas e colunas não vazias em cada subtabela mais interna. 
*. A estatística de qui-quadrado é significativa no nível ,05.    
b. Mais de 20% das células dessa tabela têm contagens de célula esperadas menores do que 
5. Os resultados de qui-quadrado podem ser inválidos. 
**  Não foi aplicado o teste de qui-quadrado devida a não aplicação da questão em ambas as 
bases de dados.  

Como pode ser visto no quadro de cruzamento de dados “Ocasiões de 

acesso”, a pesquisa apresenta dois grupos distintos que podem ser divididos 

de acordo com sua frequência de uso em cada situação. 
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O primeiro grupo consiste de ocasiões de acesso ao smartphone de baixa 

frequência por seus utentes, ou seja, aqueles que nunca, raramente ou às 

vezes utilizam seus aparelhos naquele cenário proposto. 

Sendo assim as ocasiões que tiveram seu uso menos confirmado, formando o 

grupo de baixa frequência, foram: 

- Utilizar o smartphone em transporte coletivo; 

- Utilizar o smartphone enquanto assiste televisão; 

- Utilizar o smartphone durante a alimentação; 

- Utilizar o smartphone para acessar redes sociais; 

- Utilizar o smartphone para ouvir músicas; 

- Utilizar o smartphone no quarto; 

- Utilizar o smartphone no restaurante; 

- Utilizar o smartphone para acessar sites de busca; 

- Utilizar o smartphone no banheiro; 

- Utilizar o smartphone em Shopping Centers; 

- Utilizar o smartphone para ver vídeos. 

O segundo grupo consiste de ocasiões de acesso ao smartphone de alta 

frequência por seus utentes, ou seja, aqueles que frequentemente ou muito 

frequentemente, utilizam seus aparelhos naquele cenário proposto. 

Sendo assim as ocasiões que tiveram o uso de smartphone mais confirmadas, 

formando o grupo de alta frequência foram: 

- Utilizar o smartphone em sua moradia; 

- Utilizar o smartphone para se comunicar por voz. 

A seguir podem ser visualizados os usos de smartphone não só pela 

quantidade, mas de acordo com a faixa etária, sendo possível com isto verificar 

se os hábitos são padronizados ou se diferenciam de acordo com a idade do 

utente. 
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Tabela 9 - Você utiliza o smartphone em transporte coletivo? 

Frequência 
de uso 

Adolescente % 
Entre 20 

e 60 
anos 

% 
Terceira 

Idade 
% p-valor 

Baixa 
Frequência 

27 28,4 194 69,3 22 88,0 

0,000* Alta 
Frequência 

68 71,6 86 30,7 3 12,0 

Total 95 100,0 280 100,0 25 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, 
2014. 
 
p-valor     O p-valor é a probabilidade de erro ao rejeitar a hipótese nula. Quanto 
menor for o p, maior será a probabilidade de a hipótese nula ser falsa. 
   =  É  o nível de significância do teste .   
O p-valor e o  relacionam da seguinte forma: 
 Se p >  Nada se opõe a aceitar Ho 
 Se p ≤   Rejeita-se Ho 
 

Com relação ao uso no transporte coletivo, o grande destaque é a queda no 

uso dos telefones no transporte coletivo pela terceira idade em relação aos 

mais jovens, o que pode ter ocorrido devido à dificuldade do uso do transporte 

coletivo pelas pessoas com restrições em sua mobilidade. 

Tabela 10 - Você utiliza o smartphone enquanto assiste televisão? 

Frequência 
de uso 

Adolescente % 
Entre 20 
e 60 
anos 

% 
Terceira 
Idade 

% p-valor 

Baixa 
Frequência 

27 28,1 155 55,4 17 68,0 

0,000* Alta 
Frequência 

69 71,9 125 44,6 8 32,0 

Total 96 100,0 280 100,0 25 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, 
2014. 
 

O grupo que mais utiliza percentualmente os smartphones enquanto assistem 

televisão é o dos jovens e adolescentes, acostumados a um mundo 

“multitarefa”.  

 



     70 
 

 
 

 

Tabela 11 - Você utiliza o smartphone durante a alimentação? 

Frequência 
de uso 

Adolescente % 
Entre 20 

e 60 
anos 

% 
Terceira 

Idade 
% p-valor 

Baixa 
Frequência 

51 53,7 219 79,6 23 95,8 

0,000* Alta 
Frequência 

44 46,3 56 20,4 1 4,2 

Total 95 100,0 275 100,0 24 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, 2014. 
 
Pode ser observado um declínio no uso do smartphones de acordo com o 

aumento de idade.  

Este resultado não era previsível, pois imaginávamos que os empresários 

usariam seus aparelhos até mesmo durante as refeições. Este fato merece 

uma futura investigação, para confirmar se os adultos se dão a este tempo de 

descanso ou se é porque a falta de tempo não permite o uso de telefones 

nestas ocasiões. 

 
Tabela 12 - Você costuma utilizar o smartphone em sua moradia? 

Frequência 
de uso 

Adolescente % 
Entre 

20 e 60 
anos 

% 
Terceira 

Idade 
% 

p-valor 
Baixa 
Frequência 

6 6,3 22 8,0 3 12,5 

0,587 Alta 
Frequência 

90 93,8 252 92,0 21 87,5 

Total 96 100,0 274 100,0 24 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, 2014. 
 

O uso do smartphone nas moradias é destaque em todas as faixas etárias, 

muitas vezes substituindo outros aparelhos, como o telefone, o rádio, o 

computador e a televisão. 
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Tabela 13 - Você utiliza o smartphone para se comunicar por voz? 

Frequência 
de uso 

Adolescente % 
Entre 

20 e 60 
anos 

% 
Terceira 

Idade 
% 

p-valor 
Baixa 
Frequência 

41 43,6 91 32,9 12 50,0 

0,063 Alta 
Frequência 

53 56,4 186 67,1 12 50,0 

Total 94 100,0 277 100,0 24 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, 2014. 
 

Fator altamente relevante é a queda significativa do principal uso do telefone 

em sua concepção. As pessoas têm tantas formas de se comunicar com estes 

aparelhos, que só falar se torna cada vez mais irrelevante. Assim que o Brasil 

tiver uma Internet móvel razoável, a tendência natural é que estes números 

caiam ainda mais, deixando mais espaço para as videoconferências e coisas 

do tipo. 

 

Tabela 14 - Você utiliza o smartphone para acessar redes sociais? 

Frequência 
de uso 

Adolescente % 

Entre 
20 e 
60 

anos 

% 
Terceira 

Idade 
% 

p-valor 
Baixa 
Frequência 

11 11,6 77 27,8 11 44,0 

0,001* Alta 
Frequência 

84 88,4 200 72,2 14 56,0 

Total 95 100,0 277 100,0 25 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, 2014. 
 

As redes sociais estão cada vez mais difundidas, permeando todas as idades, 

com maior destaque para os mais jovens, o que já era de se esperar, pois 

estes constituíram o público alvo das principais companhias, que iniciaram sua 

história em universidades americanas e hoje se alastraram por todo o planeta. 

 

Segundo O Diário do Grande ABC, o ClassMates é considerado a primeira 

rede social e foi criado em 1995 pelo norte-americano Randy Conrads para 

reunir amigos da escola e faculdade.  
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Tabela 15 - Você utiliza o smartphone para ouvir músicas? 

Frequência 
de uso 

Adolescente % 
Entre 

20 e 60 
anos 

% 
Terceira 

Idade 
% 

p-valor 
Baixa 
Frequência 

9 9,5 168 61,3 21 87,5 

0,000* Alta 
Frequência 

86 90,5 106 38,7 3 12,5 

Total 95 100,0 274 100,0 24 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, 2014. 
 

Como pode ser percebido, o uso do smartphone para escutar música não é um 

hábito da terceira idade e já é frequente na primeira idade em análise.  

Pode-se notar uma certa dificuldade no uso do fone de ouvido por pessoas 

com mais idade, o que é pré-requisito para que vários aparelhos consigam 

acessar a função radio, visto que o fone é utilizado como antena. 

Tabela 16 - Você utiliza o smartphone no quarto? 

Frequência 
de uso 

Adolescente % 
Entre 

20 e 60 
anos 

% 
Terceira 

Idade 
% 

p-valor 
Baixa 
Frequência 

15 15,6 97 35,3 14 58,3 

0,000* Alta 
Frequência 

81 84,4 178 64,7 10 41,7 

Total 96 100,0 275 100,0 24 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, R. G. 
 

O uso dos aparelhos smartphone no quarto é um comportamento frequente 

pelos entrevistados, com especial destaque para os mais jovens. Este 

comportamento indica a busca por privacidade ao efetivar a comunicação ou 

lazer.  
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Tabela 17 - Você utiliza o smartphone no restaurante? 

Frequência de 
uso 

Adolesce
nte 

% 
Entre 

20 e 60 
anos 

% 
Terceira 

Idade 
% 

p-valor 
Baixa 
Frequência 

38 39,6 176 63,8 23 95,8 

0,000* Alta 
Frequência 

58 60,4 100 36,2 1 4,2 

Total 96 100,0 276 100,0 24 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, R. G. 

 

Os restaurantes não se destacam como local de uso destes aparelhos, sendo 

mais comum o seu uso pelos jovens, que não deixam seus aparelhos fora do 

alcance, independentemente de onde estejam. 

 

Tabela 18 - Você utiliza o smartphone para acessar sites de busca? 

Frequência 
de uso 

Adolescente % 
Entre 

20 e 60 
anos 

% 
Terceira 

Idade 
% 

p-valor  
Baixa 
Frequência 

19 20,0 88 31,7 20 87,0 

0,000* Alta 
Frequência 

76 80,0 190 68,3 3 13,0 

Total 95 100,0 278 100,0 23 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, R. G. 

 

Os sites de busca são úteis para localizar outros sites pela Internet, o que 

identifica o tipo de uso do smartphone. Sendo assim, pode-se concluir que os 

mais idosos são os que menos utilizam a função Internet destes pequenos 

aparelhos e a explicação pode ser exatamente o fato de serem pequenos, o 

que dificulta a leitura. 

 

Tabela 19 - Você utiliza o smartphone no banheiro? 

Frequência 
de uso 

Adolescente % 
Entre 

20 e 60 
anos 

% 
Terceira 

Idade 
% p-valor  

Baixa 
Frequência 

58 61,1 166 60,4 22 91,7 

0,009* Alta 
Frequência 

37 38,9 109 39,6 2 8,3 

Total 95 100,0 275 100,0 24 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, R. G. 
 



     74 
 

 
 

Foi identificado um uso bem pequeno deste recurso no banheiro, não 

substituindo os tradicionais jornais e revistas. 

 

Tabela 20 - Você utiliza o smartphone em Shopping Centers? 

Frequência 
de uso 

Adolescente % 
Entre 

20 e 60 
anos 

% 
Terceira 

Idade 
% p-valor 

 
Baixa 
Frequência 

32 33,7 153 56,0 18 78,3 

0,000* Alta 
Frequência 

63 66,3 120 44,0 5 21,7 

Total 95 100,0 273 100,0 23 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, R. G. 
 

Esta tabela mais uma vez demonstra que o uso dos adolescentes e jovens 

adultos não se limita a lugares e que este uso vai decrescendo com a idade, o 

que pode até mesmo estar ocorrendo pela mudança de hábitos do utente.    

Tabela 21 - Você utiliza o smartphone para ver vídeos? 

Frequência 
de uso 

Adolescente % 
Entre 

20 e 60 
anos 

% 
Terceira 

Idade 
% p-valor 

 
Baixa 
Frequência 

36 37,9 117 41,9 19 76,0 

0,002* Alta 
Frequência 

59 62,1 162 58,1 6 24,0 

Total 95 100,0 279 100,0 25 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, R. G. 
 

Novamente os mais novos se destacam quando o tema envolve forçar a vista. 

Para pessoas com dificuldade visual, ver vídeos se torna incômodo. Uma 

pergunta a se fazer é se forçar a visão desta maneira é saldável. 
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4.3 Identificação da frequência das funções de conectividade e 

interatividade dos usuários 

Testes de qui-quadrado de Pearson    
Hipótese Ho: As amostras são independentes    
Comparações: Perfil do pesquisado (Adolescente; Entre 20 e 60 anos; Terceira Idade) e 
respectiva à frequência das funções de conectividade e interatividade dos usuários     

 

Quadro 11 - Comparativo cruzamento de dados – frequência funções 
conectividade e interatividade 

Frequência de Uso p-valor  Conclusão Signif. 
5 - Você já fez download gratuito de aplicativos? ,082 Aceita-se Ho > 0,05 
6 - Com qual frequência você faz downloads nas 
lojas de aplicativos? 

,002* 
Rejeita-se Ho < 0,05 

7 - Há quanto tempo você faz downloads em lojas 
de aplicativos? 

,031* 
Rejeita-se Ho < 0,05 

9 - Você já comprou em lojas de aplicativos como 
a App Store e a  Google Play? 

,000* 
Rejeita-se Ho < 0,05 

10 -Com qual frequência você utiliza o WhatsApp 
em seu telefone? 

,053 
Aceita-se Ho > 0,05 

11- Com qual frequência você utiliza o Youtube 
em seu telefone? 

,000* 
Rejeita-se Ho < 0,05 

12 - Com qual frequência você utiliza o Dicionário 
em seu telefone? 

,000* 
Rejeita-se Ho < 0,05 

13 -Com qual frequência você utiliza o Facebook 
em seu telefone? 

,000* 
Rejeita-se Ho < 0,05 

14 -Com qual frequência você utiliza o Snapchat 
em seu telefone? 

,000* 
Rejeita-se Ho < 0,05 

15 - Com qual frequência você utiliza o Instagram 
em seu telefone? 

,000* 
Rejeita-se Ho < 0,05 

Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, R. G. 

Os resultados têm como base linhas e colunas não vazias em cada subtabela mais interna. 
*. A estatística de qui-quadrado é significativa no nível 0,05. 

Apenas o download de aplicativos gratuitos e o uso do aplicativo de 

comunicação “WhatsApp” apresentaram frequência das funções de 

conectividade e interatividade dos usuários significativa, sendo os demais de 

pouco uso ou esporádico. 

Tabela 22 - Você já fez download gratuito de aplicativos? 
Frequência 
de uso 

Adolescente % 
Entre 20 e 60 

anos 
% 

Terceira 
Idade 

% p-valor 

Baixa 
Frequência 

37 39,4 121 44,3 15 65,2 

0,082 Alta 
Frequência 

57 60,6 152 55,7 8 34,8 

Total 94 100,0 273 100,0 23 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, R. G. 
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Independentemente da idade, a necessidade de baixar aplicativos para 

atualizar os smartphones é uma constante, mudando um pouco a intensidade 

de acordo com o tipo de uso. 

 

Tabela 23 - Com qual frequência você faz downloads nas lojas de aplicativos? 
Frequência 
de uso 

Adolescente % 
Entre 20 e 60 

anos 
% 

Terceira 
Idade 

% 
p-

valor 
Baixa 
Frequência 

59 63,4 210 78,4 20 95,2 

,002* Alta 
Frequência 

34 36,6 58 21,6 1 4,8 

Total 93 100,0 268 100,0 21 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, R. G. 
 

Foi identificado na pesquisa, que as lojas de aplicativos não são os lugares 

mais frequentados pelos utentes de smartphones, o que não era de se esperar.  

 

Tabela 24 - Há quanto tempo você faz downloads em lojas de aplicativos? 
Frequência de 
uso 

Adolescente % 
Entre 20 e 
60 anos 

% 
Terceira 

Idade 
% p-valor 

Baixa 
Frequência 

57 61,3 127 47,7 14 66,7 

,031* Alta 
Frequência 

36 38,7 139 52,3 7 33,3 

Total 93 100,0 266 100,0 21 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, R. G. 
 

Foram considerados utentes de baixa frequência aqueles que utilizam o serviço 

a menos de um ano; aqueles que usam a mais de um ano são considerados de 

alta frequência para esta análise. 

Sendo assim, podemos identificar que os adolescentes e os idosos iniciaram 

esta pratica a pouco tempo, o que provavelmente só foi possível com a 

popularização do smartphone. 
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Quadro 12 - Comparativo de downloads realizados 

Aplicativos 
Respostas 

Adolescente Entre 20 e 60 anos Terceira Idade Total  

  %  %  %  % 

Jogos 76 19,4 130 9,4 2 2,3 208 11,1 

Música  62 15,9 136 9,8 9 10,2 207 11,1 

Foto 52 13,3 88 6,3 5 5,7 145 7,8 

Notícias  19 4,9 117 8,4 7 8,0 143 7,7 

Mensagens 28 7,2 99 7,1 11 12,5 138 7,4 

Rede social 4 1,0 117 8,4 6 6,8 127 6,8 

Educação 11 2,8 98 7,1 5 5,7 114 6,1 

Redes Sociais  70 17,9 44 3,2 - - 114 6,1 

Saúde 13 3,3 73 5,3 4 4,5 90 4,8 

Vídeo  22 5,6 65 4,7 2 2,3 89 4,8 

Clima 9 2,3 73 5,3 6 6,8 88 4,7 

Esportes 12 3,1 63 4,5 7 8,0 82 4,4 

 Viagens  1 0,3 67 4,8 6 6,8 74 4,0 

Livros - - 67 4,8 6 6,8 73 3,9 

 Humor 12 3,1 41 3,0 2 2,3 55 2,9 

Comida e bebida  - - 46 3,3 5 5,7 51 2,7 

 Estilo de vida  - - 33 2,4 3 3,4 36 1,9 

Fitness - - 31 2,2 2 2,3 33 1,8 

Total  391 100,0 1.388 100,0 88 100,0 1.867 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, 2014. 

Os programas mais baixados e consequentemente mais utilizados pelos jovens 

são referentes a jogos, música, fotos e redes sociais. 

Os utentes com idade entre 20 e 60 anos apresentam o maior número de 

aplicativos dentro do universo dos jogos, música, foto, notícias, mensagens, 

redes sociais e educação. 

Já na maturidade o perfil de uso de aplicativos com o maior destaque de uso 

contempla as músicas, mensagens, redes sociais, esportes, viagens e livros. 

A grande surpresa desta etapa da pesquisa foi o destaque nos aplicativos para 

livros, com o público de terceira idade, visto que a leitura em telas luminosas é 

mais fácil devido à possibilidade de zoom, mas extremamente desgastante 

para vistas cansadas. Este tema excede o objetivo da pesquisa, mas merece 

ser estudado posteriormente. 
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Tabela 25 - Você já comprou em lojas de aplicativos como a App Store e a 
Google Play? 

Frequência de 
uso 

Adolescente % 
Entre 20 e 
60 anos 

% 
Terceira 

Idade 
% p-valor 

Baixa 
Frequência 

90 96,8 224 80,6 23 92,0 

,000* Alta 
Frequência 

3 3,2 54 19,4 2 8,0 

Total 93 100,0 278 100,0 25 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, R. G. 
 

A compra de aplicativos normalmente se dá com o uso de cartões de credito e 

não deixa de ser uma compra pela Internet, com todas as suas dificuldades, 

riscos e problemas. Possivelmente devido a estes fatores os números se 

mantiveram tão baixos, com pequeno destaque para os adultos entre 20 e 60 

anos, mas ainda com um percentual pouco significativo. 

 

Tabela 26 -Com qual frequência você utiliza o WhatsApp em seu telefone? 
Frequência de 
uso 

Adolescente % 
Entre 20 e 
60 anos 

% 
Terceira 

Idade 
% p-valor 

Baixa 
Frequência 

5 5,3 33 11,9 5 20,8 

0,053 Alta 
Frequência 

90 94,7 244 88,1 19 79,2 

Total 95 100,0 277 100,0 24 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, R. G. 
 

O aplicativo “WhatsApp”, se destacou em todas as faixas etárias, sendo um 

aplicativo leve e que não demanda uma Internet de qualidade nem telefones 

potentes. Este aplicativo propiciou um forma de comunicação à distância de 

baixo custo (custo do envio de dados, caso não esteja em rede gratuita). Esta 

comunicação não se dá em tempo real, mas é bem ágil, possibilitando a 

comunicação por texto, áudio, fotos, ou vídeo.  

Tabela 27 - Com qual frequência você utiliza o Dicionário em seu telefone? 
Frequência de 
uso 

Adolescente % 
Entre 20 e 
60 anos 

% 
Terceira 

Idade 
% p-valor 

Baixa 
Frequência 

57 60,0 208 77,3 23 95,8 

,000* Alta 
Frequência 

38 40,0 61 22,7 1 4,2 

Total 95 100,0 269 100,0 24 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, R. G. 
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Com relação ao dicionário, os utentes em idade escolar, são um destaque na 

pesquisa, mas nem estes chegam a ultrapassar os 50%, demonstrando um 

baixo uso deste tipo de aplicativo. 

Tabela 28 - Com qual frequência você utiliza o Facebook em seu telefone? 
Frequência de 
uso 

Adolescente % 
Entre 20 e 
60 anos 

% 
Terceira 

Idade 
% p-valor 

Baixa 
Frequência 

19 20,0 125 45,3 14 58,3 

,000* Alta 
Frequência 

76 80,0 151 54,7 10 41,7 

Total 95 100,0 276 100,0 24 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, R. G. 
 

O Facebook, uma das mais populares redes sociais da atualidade, conta com 

aplicativos para seu acesso, os quais são bem populares, como pode ser visto 

na pesquisa, com especial destaque para os mais jovens. 

 

Tabela 29 - Com qual frequência você utiliza o Snapchat em seu telefone? 
Frequência de 
uso 

Adolescente % 
Entre 20 e 
60 anos 

% 
Terceira 

Idade 
% p-valor 

Baixa 
Frequência 

71 77,2 260 96,3 23 95,8 

,000* Alta 
Frequência 

21 22,8 10 3,7 1 4,2 

Total 92 100,0 270 100,0 24 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, R. G. 
 

Pode ser observado claramente durante a pesquisa que este programa não é 

muito popular entre os entrevistados, sendo que vários entrevistados 

perguntaram do que se tratava na hora de responder o questionário, mesmo 

sendo este um concorrente direto e semelhante ao “WhatsApp”, previamente 

analisado. 

 

Tabela 30 - com qual frequência você utiliza o Instagram em seu telefone? 
Frequência de 
uso 

Adolescente % 
Entre 20 e 
60 anos 

% 
Terceira 

Idade 
% p-valor 

Baixa 
Frequência 

35 36,8 226 83,4 23 92,0 

,000* Alta 
Frequência 

60 63,2 45 16,6 2 8,0 

Total 95 100,0 271 100,0 25 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa própria e da base de dados da dissertação de REIS, R. G.
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O “Instagram”, uma rede social on-line de compartilhamento de foto e vídeo, 

que pode ser associada a outras redes como o “Facebook”, faz sucesso com 

os mais jovens, o que não ocorre quando verificarmos com relação às pessoas 

maduras, que preferem uma maior privacidade. 

Com todos estes dados e deduções, é possível passar para a conclusão do 

trabalho, apresentando o resultante desta pesquisa, suas principais limitações, 

bem como recomendações para futuras pesquisas, artigos e dissertações 

relacionados aos temas abordados. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentadas as considerações finais tendo por 

fundamentação os resultados nas análises das pesquisas de campo 

(questionários). Serão apresentadas também as principais limitações da 

pesquisa, bem como recomendações para futuras pesquisas sobre o tema. 

 

5.1 Resultados da pesquisa 

Este trabalho analisou o perfil dos usuários de smartphones com foco nos 

utentes das mais diversas idades, com especial atenção na faixa da terceira 

idade, por ainda ter sido tão pouco estudada neste quesito. 

 

Comparando o perfil dos utentes de smartphone, explorando similaridades e 

discrepâncias, de acordo com o grupo etário; comparando as ocasiões de 

acesso dos utentes de smartphone; e verificando o nível de acessibilidade da 

terceira idade a este tipo de recurso tecnológico, pudemos chega às seguintes 

Conclusões: 

 

Participaram desta pesquisa desde jovens adolescentes até os mais 

experientes membros da terceira idade, sem nenhum preconceito ou restrição. 

Ao verificar os resultados cruzando a idade dos utentes de smartphones com a 

sua faixa etária, observa-se um fenômeno curioso, onde o gênero de usuários 

dominante se inverte ao adentrar na idade adulta e se distancia ainda mais ao 

chegar à terceira idade. 

Como pode ser visto no gráfico “Usuários de Smartphone por gênero”, quando 

jovens os utentes do sexo feminino destacam-se; ao adentrar na idade adulta, 

no ápice da idade produtiva, os adultos do sexo masculino destacam-se 

praticamente na proporção inversa, tornando-se discrepante na idade madura. 
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Com os dados da pesquisa, não é possível ter conclusões definitivas, mas sim 

indícios que os fatores culturais e os comportamentos socioeconômicos dos 

utentes influenciam no uso desta tecnologia. 

Ao verificar a renda familiar, foi identificado que nas famílias com renda de 

aproximadamente dois salários mínimos ou menos só se destacam no uso dos 

aparelhos smartphones os mais jovens. Possivelmente porque nas famílias 

mais carentes as pessoas tendem a iniciar sua idade produtiva (no mercado de 

trabalho) em idades menores, do que naquelas famílias que não necessitam do 

trabalho dos mais jovens para o seu sustento. No entanto, estas deduções 

extrapolam o objetivo desta pesquisa e abrem novas vertentes para futuras 

pesquisas especificas. 

Nas idades de 20 (vinte) anos em diante, podemos observar que as famílias 

mais abastadas se destacam, e ao chegarmos à terceira idade não obtivemos 

nenhum utente de baixa renda. 

Ao verificarmos a quantidade de pessoas que responderam a pesquisa e não 

exercem atividade remunerada com menos de 20 anos tivemos mais um indicio 

de que a dedução da influência da renda familiar e o início da vida profissional 

podem influenciar no acesso aos aparelhos com a tecnologia smartphone. 

 

A grande surpresa nesta análise é o grande número de adolescente (incluindo 

os pré e os pós-adolescentes) que pagaram pelos seus aparelhos, número este 

que é compatível com o percentual desta mesma faixa etária que já exerce 

atividade profissional. 

 

Quanto à escolha do modelo do aparelho os dados não tem variação 

significativa; independente da idade, a grande maioria das pessoas (mais de 

80%) influenciou na escolha do modelo de smartphone que utilizam. 

 

Dentro do fator uso, temos como resultado da pesquisa que os usos menos 

frequentes de smartphones se dão; em transporte coletivo; enquanto assiste 

televisão; durante a alimentação; com redes sociais; para ouvir músicas; no 
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quarto; no restaurante; para acessar sites de busca; no banheiro; em Shopping 

Centers e para ver vídeos. 

 

A grande surpresa foi poder identificar uma alta frequência de uso somente; em 

sua moradia e para se comunicar por voz, assim como nos primórdios do 

telefone. 

 

Com relação ao uso no transporte coletivo, o grande destaque foi a queda no 

uso dos telefones no transporte coletivo pela terceira idade em relação aos 

mais jovens, o que pode ter ocorrido devido à dificuldade do uso do transporte 

coletivo pelas pessoas com restrições em sua mobilidade. 

O grupo que mais utiliza percentualmente os smartphones enquanto assistem 

televisão é o dos jovens e adolescentes, acostumados a um mundo 

“multitarefa”.  

Pode ser observado um declínio no uso do smartphones de acordo com o 

aumento de idade. Este resultado não era previsível, pois imaginávamos que 

os empresários usariam seus aparelhos até mesmo durante as refeições.  

O uso do smartphone nas moradias é destaque em todas as faixas etárias, 

muitas vezes substituindo outros aparelhos, como o telefone, o rádio, o 

computador e a televisão. 

 

Fator altamente relevante é a queda significativa do principal uso do telefone 

em sua concepção, que é telefonar. As pessoas têm tantas formas de se 

comunicar com estes aparelhos, que discar, e principalmente só falar se torna 

cada vez mais irrelevante. Assim que o Brasil tiver uma Internet móvel 

razoável, a tendência natural é que estes números caiam ainda mais, deixando 

mais espaço para as videoconferências e coisas do tipo. 

 

O uso dos aparelhos smartphone no quarto é um comportamento frequente 

pelos entrevistados, com especial destaque para os mais jovens. Este 

comportamento indica a busca por privacidade ao efetivar a comunicação ou 

lazer.  
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Os restaurantes não se destacam como local de uso destes aparelhos, sendo 

mais comum o seu uso pelos jovens, que não deixam seus aparelhos fora do 

alcance, independentemente de onde estejam. 

 

Foi identificado um uso bem pequeno deste recurso no banheiro, não 

substituindo os tradicionais jornais e revistas. 

 

Independentemente da idade, a necessidade de baixar aplicativos para 

atualizar os smartphones é uma constante, mudando um pouco a intensidade 

de acordo com o tipo de uso. 

Foi identificado na pesquisa, que as lojas de aplicativos não são os lugares 

mais frequentados pelos utentes de smartphones, o que não era de se esperar.  

A grande surpresa desta etapa da pesquisa foi o destaque nos aplicativos para 

livros, com o público de terceira idade, visto que a leitura em telas luminosas é 

mais fácil devido à possibilidade de zoom, mas extremamente desgastante 

para vistas cansadas. Este tema excede o objetivo da pesquisa, mas merece 

ser estudado posteriormente. 

O aplicativo “WhatsApp”, se destacou em todas as faixas etárias, sendo um 

aplicativo leve e que não demanda uma Internet de qualidade nem telefones 

potentes. Este aplicativo propiciou um forma de comunicação à distância de 

baixo custo (custo do envio de dados, caso não esteja em rede gratuita). Esta 

comunicação não se dá em tempo real, mas é bem ágil, possibilitando a 

comunicação por texto, áudio, fotos, ou vídeo.  

O Facebook, uma das mais populares redes sociais da atualidade, conta com 

aplicativos para seu acesso, os quais são bem populares, como pode ser visto 

na pesquisa, com especial destaque para os mais jovens. 

Estes e outros dados estão mais profundamente explicados nos 

demonstrativos da pesquisa e tabelas contidas neste trabalho. 
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5.2 Considerações Finais  

O Smartphone nada mais é do que uma representação tecnológica da 

evolução humana, a evolução natural de vários aparelhos do cotidiano, 

conforme considerações que se seguem:  

 Se considerarmos o aspecto portabilidade e resistência, os computadores 

ocupavam andares de edifícios fortificados e demandavam muitos cuidados, 

o que seria incompatível com os dias de hoje, onde em horas pode-se 

transportá-lo para outras cidades, estado ou até mesmo país; 

 No quesito velocidade, um simples cálculo no ENIAC (considerado por 

muitos o primeiro computador do mundo) seria processado em semanas;  

hoje a unidade “segundos” é muito tempo para complexas operações 

matemáticas; 

 Computadores de custo faraônico, adquiridos por governos com dificuldade 

e exorbitantes telefones celulares, agora estão reunidos em pequenos 

aparelhos que podem custar menos de meio salário mínimo, com 

pagamento dividido até acima de doze parcelas, ou seja, mais de um ano; 

 Os rádios tinham alcance reduzido e necessitavam de grande consumo de 

energia para funcionar, perdem cada vez mais a funcionalidade perante 

estes pequenos e versáteis aparelhos;  

 Com a função telefone, pode-se comunicar em tempo real com pessoas em 

qualquer lugar do mundo e muitas vezes com mais de uma pessoa ao 

mesmo tempo;  

 Com relação às baterias, estas passaram a ser recarregáveis, podendo 

durar semanas em modo de espera e ser recarregadas em qualquer 

tomada comum;  

 No passado as grandes e pesadas televisões com programação em tons de 

cinza e as vitrolas animavam e entretinham a população. Nos dias atuais, 

para o divertimento musical, basta colocar o fone de ouvido para ser usado 
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como antena ou acessar a Internet para não só ouvir a música, mas ver os 

clipes ou filmes que queira, no momento que for mais conveniente. 

Esta ferramenta incrível, que adentrou a vida de boa parte da população, 

iniciou sua trajetória discretamente, com objetivos profissionais claros e com 

acesso restrito a usuários que realmente necessitavam desta vantagem 

competitiva. Com a sua popularização, os entusiastas por tecnologia vieram 

logo atrás com o uso dos smartphones, seguidos por jovens e, por fim, 

atingindo a terceira idade. 

A pesquisa pode identificar que mediante suas inúmeras funções e aplicações, 

todos os públicos, independente de idade ou localidade, podem usufruir destes 

telefones espertos e o fazem, mas cada qual de sua forma diferenciada. 

5.3  Sugestões para pesquisas futuras  

O assunto é tão rico e tão versátil que cada uma das questões abordadas pode 

dar origem a uma investigação própria. Na maioria dos itens existem deduções 

prováveis, que devem ser aprofundadas em pesquisas próprias e qualitativas, 

para que o perfil do consumidor seja ainda mais compreendido. 

Um exemplo de pesquisa que extrapola este trabalho, mas que pode dar 

informações interessantes a respeito do comportamento do consumidor é 

desvendar porque aparentemente os jovens utilizam os seus aparelhos nos 

mais diversos lugares, o que não ocorre com as pessoas da terceira idade. 

Será que é por causa de uma questão cultural ou é somente reflexo da menor 

atividade social com o passar dos anos? 

Outra pesquisa que pode enriquecer o conhecimento do comportamento do 

consumidor moderno é descobrir porque aplicativos como o “WhatsApp” tem 

uma aceitação tão superior ao seu similar “Snapchat”, até mesmo 

ultrapassando o uso de seu “ancestral”, o aplicativo que hoje é de propriedade 

do poderoso “Facebook”, o “Mensager”. 

Não só aqui, mas no decorrer do trabalho, existem dezenas de possibilidades 

de temas para pesquisa, seja no ramo do comportamento do consumidor, 

economia, tecnologia e talvez até mesmo psicologia. 
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Esta pesquisa pode confirmar que mesmo o smartphone representando um 

“ícone da mobilidade”, conforme Reis (2014, p.69), a moradia se destaca como 

o local que de preferência para a utilização deste aparelho, independentemente 

da idade do utente. 

5.4  Principais Limitações  

Esta pesquisa foi realizada entre usuários de smartphone sem restrição de 

faixa etária, sexo, local de residência ou tipo de estudo ou trabalho. Os 

conhecimentos sobre a utilização do smartphone podem alterar na medida em 

que novos aplicativos ou até mesmo modelos de smartphone são 

desenvolvidos e ainda podem ser tendenciados por fatores culturais de cada 

um dos aspectos não explorados. Desta forma, as conclusões da pesquisa não 

podem ser generalizadas e precisam ser submetidas a estudos mais 

específicos, para que possa atingir maior nível de precisão. 
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ANEXO A – Estudo sobre o perfil dos usuários de smartphones 
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ANEXO B – Questionários Respondidos 

Arquivo em CD. 


