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Adolescente

Adolescente é adrenalina que agita a juventude
Tumultua os pais e
Os que lidam com ele.

Adrenalina que dá taquicardia nos pais,
Depressão nas mães,
Raiva nos irmãos,

Que provoca fidelidade aos amigos,
Desperta paixão no sexo oposto
Cansa os professores
Curte um barulhento som
Experimenta novidades
Desafia os perigos
Revolta os vizinhos

O adolescente é pequeno demais para grandes coisas,
Grande demais para pequenas coisas.

Içami Tiba

Resumo

O objetivo desta dissertação constituiu-se em verificar como se dá o comportamento
de compra de contraceptivos por adolescentes. Para isso buscou-se identificar os
principais atributos na compra de contraceptivos; a forma como o adolescente busca
informações sobre o tema e também como se dá o uso de contraceptivos por
adolescentes, analisando os fatores facilitadores e dificultadores, assim como os que
motivam ou não o uso de contraceptivos por adolescentes. Tem como foco a fase da
adolescência, compreendida entre 14 e 18 anos. Foram selecionadas três escolas
nos âmbitos estadual, municipal e particular das cidades de Belo Horizonte e Sete
Lagoas-MG, onde foi aplicada uma pesquisa com adolescentes estudantes do
ensino médio. O estudo consistiu em uma pesquisa quantitativa, descritiva, por meio
de pesquisa de campo. Os dados foram submetidos a análise estatística univariada
e bivariada. O exame de fidedgnidade foi abordado por meio da avaliação de sua
consistência interna (Churchill, 1979, Spector, 1992; Urdan, 1995), optando- se pelo
exame de consistência interna nos construtos referentes à forma como os jovens
adquirem contraceptivos. Foram utilizados testes não paramétrios para dados
ordinais da escala Likert. Apurou-se que os adolescentes têm fácil o acesso aos
contraceptivos, com várias opções no mercado. À maioria dos entrevistados falta
conhecimento sobre seu uso, o que dificulta uma compra mais qualificada. Os
adolescentes reconhecem a escola como principal fonte de informação sobre os
métodos contraceptivos. Quanto à responsabilidade associada ao uso dos
contraceptivos, os adolescentes responderam que é dos meninos e meninas. Em
relação à escolha para uma conexão virtual, os adolescentes conectam-se
preferencialmente na internet via celular, caracterizando o perfil de comportamento
dos adolescentes na faixa etária que trata a pesquisa.
Palavras chaves: Comportamento do consumidor. Consumidor adolescente de
contraceptivo. Uso de contraceptivos por adolescentes.

Abstract

The objective of this dissertation was to verify the purchase behavior of
contraceptives by adolescents. Variables that presented the greatest relevance to the
explanation and intention regarding the use of contraceptives were used. This study
was focused on the adolescence phase, between 14 and 18 years of age. Three
schools were selected in the state, municipal and private range of the cities of Belo
Horizonte and Sete Lagoas, MG, where a survey was applied with adolescent high
school students. The study consisted in a quantitative, descriptive research, by
means of a field research. The data were submitted to univariate and bivariate
statistical analysis. The examination of reliability was approached by means of the
evaluation of their internal consistency (Churchill, 1979, Spector, 1992; Urdan, 1995),
being opted by the examination of internal consistency in the constructs referring to
how young people acquire contraceptives. Non parametria tests were used for
ordinal data of the Likert scale. It was found that the adolescents have easy access
to contraceptives, with several options on the market. To the majority of the
interviewees lack knowledge about its use, which hinders a more qualified purchase.
The adolescents recognize the school as the main source of information on the
methods of contraception. Regarding the liability associated with the use of
contraceptives, the adolescents answered that it is of boys and girls. In relation to the
choice for a virtual connection, the interviewees cited the mobile phone as a first
option.

Keywords: Consumer behavior. Adolescent contraceptive consumer. Contraceptive
use by adolescents.
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1 Introdução

Este trabalho cientifico nasceu da experiência profissional deste pesquisador, em
que percebeu uma defasagem nas áreas comercial e de administração de marketing
em relação ao uso de contraceptivos e a utilização destes pelos adolescentes. Um
estudo que contemple o comportamento do adolescente - entre 14 e 18 anos de
idade - pode trazer uma atuação mais eficiente e próxima desse segmento.

Proporcionar informações atualizadas sobre o comportamento de compra de
contraceptivos pelos adolescentes para as empresas farmacêuticas facilita a
comunicação, tornando este segmento de mercado mais rentável comercialmente e
eleva a segurança na utilização do produto, favorecendo a satisfação dos
consumidores, tornando-se o enfoque desta pesquisa.

Este estudo discute a importância de como se dá o uso de contraceptivos pelos
adolescentes, analisando os fatores que facilitam e influenciam o seu uso na
adolescência. Aspectos que ainda não apresentam muita informação na literatura.

Ao analisar as características dos adolescentes, consumidores de contraceptivos,
considerando a sua vida afetiva, sexual, social e familiar, espera-se oferecer
contribuições que ajudem, por intermédio de informações reais, aprimorar novos
produtos que possam corresponder as expectativas dos adolescentes e acrescentar
informações mais robustas sobre este tema.

Ao reunir a produção cientifica sobre o assunto aliada à pesquisa de campo, esperase esclarecer e evidenciar a relevância do tema e, que, de alguma maneira, seja
possível obter um retorno positivo para o marketing, para as vendas e para a
satisfação desse consumidor.

Ao abordar o comportamento do consumidor em seus diversos aspectos, processos
e comportamentos de tomada de decisão em que envolvem vários fatores como os
culturais, os sociais, os psicológicos e os pessoais, contribui para o curso de
mestrado em administração, pois trás em destaque o papel do marketing e da
publicidade, oportunizando reflexões coerentes, orientando procedimentos éticos,
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valorizando os produtos e as pessoas de acordo com suas fases de vida. Neste
estudo, o consumidor de contraceptivos adolescente.

A noção de adolescência tem suas raízes na Grécia antiga. Aristóteles assim
considerava

os

adolescentes:

“Apaixonados,

irasíveis,

capazes

de

serem

arrebatados por seus impulsos [...] (ainda que tenham) altas aspirações [...]. Se os
jovens cometem uma falta, é sempre no lado do excesso e do exagero, uma vez que
eles levam todas as coisas longe demais”(Kiell, 1964, p. 18)

O Programa de Saúde do Adolescente (PROSAD) define adolescência como a faixa
etária entre 10 e 19 anos, caracterizada por intenso crescimento, que se manifesta
por transformações anatômicas, fisiológicas, psicológicas e sociais. Já para o
Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) corresponderia à faixa etária de 12 a 18
anos. A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) considera distintamente os
termos "adolescência" e "juventude" (Ministério da Saúde, 1996):

Adolescência é um processo primariamente biológico que transcende a área
psicossocial e constitui um período durante o qual se aceleram o
desenvolvimento cognitivo e a estruturação da personalidade. Abrange o
período de 10 a 19 anos e compreende a pré-adolescência(10 a 14) e a
adolescência propriamente dita (15 a 19). Juventude é uma categoria
fundamentalmente sociológica e se refere ao processo de preparação para
que os indivíduos possam assumir o papel social de adulto, tanto do ponto de
vista da família e da procriação quanto profissional, com plenos direitos e
responsabilidades. Estende-se dos 15 aos 24 anos de idade e compreende
também duas faixas distintas, 15 a 19 e 20 a 24 anos (Sakamoto, 2008, p.
28).
1.1 Tema de pesquisa

Analisar o comportamento do consumidor adolescente requer que se compreenda
um grupo de consumidores com necessidades e comportamentos semelhantes, que
diferem daqueles do restante do mercado (Blacwell, Miniard & Engel, 2011).

Este

estudo

prioriza

o

comportamento

do

consumidor

adolescente

de

contraceptivos, relevando o fortalecimento do papel do jovem e implicando
compromissos éticos e políticos e conhecimento do assunto, no sentido de buscar
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efetivamente contribuir para a formação de um sujeito crítico, capaz de tomar suas
próprias decisões (Cromack & Cupti, 2009).

De acordo com Solomon (2011, p. 543), "as seis questões sociais mais importantes
para os adolescentes atualmente são: a Acquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS), relações raciais, abuso infantil, aborto, meio ambiente e gravidez na
adolescência". Os adolescentes de hoje, muitas vezes, têm de lidar também com
responsabilidades familiares adicionais. Eles devem assumir responsabilidade
significativa nas compras, no preparo das refeições e nas tarefas domésticas. É
difícil ser adolescente no mundo moderno.

Pesquisa da agência de propaganda SAATCHI & SAATCHI identificou
quatro conflitos básicos comuns a todos os adolescentes: autonomia e
associação, que se refere a um período em que os adolescentes buscam
independência e, geralmente, rompem com os laços familiares buscando
apoio com os colegas evitando isolamento; rebeldia e compromisso, em que
os adolescentes se rebelam contra padrões sociais e, mesmo assim,
buscam a aceitação pelos outros; idealismo e o pragmatismo, entendendose que os adultos são vistos como hipócritas, enquanto veem a si próprios
como sinceros; e narcisismo e intimidade, em que costumam ficar
obsecados com a própria aparência e, de outro lado, sentem vontade de
interagir com as pessoas em um nível significativo (Solomon, 2011, p. 543).
"Os jovens de hoje possuem uma capacidade sem precedentes de aprender sobre
as outras pessoas- mas também de deixar as outras pessoas aprenderem a respeito
deles" (Solomon, 2011, p. 33).

A gravidez na adolescência é um fenômeno novo. Encontram-se grávidas
adolescentes em todas os estratos socais. Contudo, parece ser mais prevalente nas
classes sociais mais desfavorecidas. Constituem fatores de risco: abandono escolar,
baixo nível de escolaridade da adolescente, companheiro e família, ausência de
planos e repetição de modelo familiar (mãe também adolescente).

Outras características são também associadas à maternidade na
adolescência, por exemplo: início precoce da atividade sexual, baixa
autoestima, abuso de álcool e drogas, falta de conhecimento a respeito da
sexualidade e uso inadequado da contracepção. Dependendo do contexto
social em que está inserida a adolescente, a gravidez pode ser encarada
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como evento normal, não problemático e aceito dentro de suas normas e
costumes (Rodrigues, 2010, p. 201).
O número expressivo de adolescentes no Brasil é de relevância social (27%) na
faixa etária de 10 a 24 anos, segundo o censo de 2010, com implicações
acarretadas pela gravidez indesejada (Teixeira, Silva & Teixeira, 2013). Identifica-se
que a produção literária relativa a este grupo social é escassa, dado corroborado por
Amarante e Soares (2010). Este estudo vem contribuir em caráter científico a uma
melhor compreensão do comportamento de compra de contraceptivos por
adolescentes, no intuito de amenizar os conflitos associados ao problema da
gravidez precoce, proporcionando mudanças significativas em seu comportamento.
Conforme Blackwell et al. (2011), o estudo do comportamento do consumidor é
importante porque o ajuda a agir e comprar de forma mais sensata. Os programas
educativos devem basear-se em pesquisas, para melhor atuação na vida real dos
consumidores.

Em face do contexto aqui delineado, a questão norteadora que se apresenta para
este estudo é: Como se dá o consumo de contraceptivos por adolescentes situados
na faixa etária de 14 a 18 anos?

1.2 Objetivos

Com o intuito de responder ao questionamento desta pesquisa, definem-se os
seguintes objetivos.

1.2.1 Objetivo geral

Analisar o consumo de contraceptivos por adolescentes, entre 14 a 18 anos de
idade, nas escolas de ensino médio de Belo Horizonte-MG e Sete Lagoas-MG.
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1.2.2 Objetivos específicos

. Identificar no comportamento do consumidor adolescente os principais
atributos na compra de contraceptivos.
. Identificar de que forma o adolescente busca informações sobre os
contraceptivos;
. Analisar como se dá o uso de contraceptivos pelos adolescentes;
. Analisar os fatores facilitadores e dificultadores relacionados ao uso de
contraceptivos pelos adolescentes;
- Identificar os fatores que motivam ou não o uso de contraceptivos pelos
adolescentes;

1.3 Justificativa

Este estudo justifica-se, primeiramente, pela relevância e atualidade do tema "O
comportamento do consumidor", amplamente discutido e explorado por estudiosos,
indústria farmacêutica e Instituições públicas, que o percebem como um instrumento
de grande importância na estrutura econômica e social, como um caminho para a
inovação e sua melhor aplicabilidade na vida dos jovens adolescentes. Busca-se,
também, contribuir para uma abordagem ética e segura da questão, em um tempo
em que o comportamento das pessoas exerce importante papel na atual sociedade.

Para a Industria farmacêutica, trata-se de uma oportunidade para conhecer melhor o
consumidor

adolescente

de

contraceptivos,

aumentando

e

viabilizando

a

comunicação com esta importante classe de consumidores, no intuito de promover o
conhecimento sobre os contraceptivos; buscar rentabilidade neste mercado
específico e competitivo; elaborar novos produtos direcionados para este segmento;
e atender às necessidade e expectativas destes jovens na aquisição destes
produtos.

A justificativa pessoal para realização deste estudo tem como fator motivador a
trajetória profissional e acadêmica do autor, que atua na área de marketing e
propaganda da indústria farmacêutica, especificamente envolvendo contraceptivos.
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Para a academia, a realização desta pesquisa contribuiu com o aprofundamento
sobre o tema, polêmico e necessário, oportunizando a reflexão de administradores
sobre o papel do marketing, sugerindo sua possível intervenção nesta área de
consumo.

O estudo do comportamento de compra de contraceptivos por adolescentes é outra
contribuição desta pesquisa com embasamento científico, disponibilizando-se como
fonte de futuros estudos e ampliação do conhecimento sobre este público
adolescente.

1.4 Contextualização

A indústria farmacêutica não é unanimente aceita como integrante da indústria
química, supostamente, porque traz prejuízos ao homem e ao meio ambiente. No
entanto, a indústria química está também relacionada à produção e desenvolvimento
de importantes medicamentos e à pesquisa de outros que surgirão. (Brito & Pontes,
2000).

A indústria farmacêutica é responsável pela produção de medicamentos, realizando
forte investimento nas áreas de Pesquisa e Desenvolvimento, Comercialização,
Marketing e Propaganda. Atua diretamente ou em conjunto com a classe médica na
distribuição de medicamentos. A maioria das indústrias farmacêuticas mundiais
surgiu no final do século XIV e início do século XX. As principais descobertas
ocorreram nas décadas de 1920 e 1930 (Dias & Carneiro, 2006).

A indústria farmacêutica comercializa seus produtos apenas após a realização de
pesquisas e testes de bioequivalência que permitam determinar e garantir sua
qualidade e a equivalência a um produto de referência já existente no mercado, o
que leva alguns anos de investimento. Isso justifica o preço do medicamento. Outra
forma de a indústria obter investimentos para novas pesquisas é por meio de
royalties. Uma nova fórmula descoberta leva ao surgimento de um novo
medicamento no mercado (marca). A empresa busca protegê-la, assegurar a
patente, que, normalmente, pode durar de 10 a 20 anos. Para que outras indústrias
passem a produzi-la, devem pagar os citados royalties (Dias & Carneiro, 2006).
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O setor industrial farmacêutico brasileiro atualmente é formado por 396 empresas, o
que correspondem a 83% do mercado farmacêutico. Um grande número de
empresas está localizado na região Sudeste e gera em torno de 50 mil empregos
diretos e 250 mil empregos indiretos. A industria farmacêutica nacional vem se
destacando como uma das maiores produtoras de contraceptivos do mundo, com
apoio em

uma estrutura tecnológica

avançada, centros de

pesquisas e

desenvolvimentos voltados a descobertas e implementações de novas moléculas.
Todas as suas estratégias de marketing estão voltadas para transmitir ao cliente
final percepções de credibilidade, confiança e segurança, pilares importantes para o
uso de um contraceptivo. A Figura 1, lista os principais laboratórios nacionais que
participam ativamente na fabricação de contraceptivos (EMS Fharma, 2015).

Figura 1 - Principais laboratórios nacionais fabricantes de contraceptivos
Fonte: EMS Pharma (2015, p. 1). Nossos resultados. Recuperado de
www.emsprescricao.com.br/portal

O crescimento no poder aquisitivo, a elevação da participação da mulher no
mercado de trabalho e o controle da fertilidade para o desenvolvimento profissional
feminino são as razões apontadas para a elevação na demanda do País por
anticoncepcionais. O mercado nacional teve um aumento de 8% nos últimos cinco
anos . Os primeiros resultados de 2000 registram um crescimento ainda maior:
5,5%, comprando-se com o mesmo período de 2010 (Health Latim America, 2000, p.
1.
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Todos estes laboratórios listados na Figura 1 concorrem entre si na fabricação da
maioria da combinações e formulações orais contraceptivas disponíveis no mercado
brasileiro. Quando se trata de faturamento (vendas em real), cada um tem suas
particularidades e oscilações mercadológicas, levando em consideração sua forma
de atuação, porém no quesito qualidade eles se equiparam. Deve-se destacar neste
segmento a multinacional alemã Bayer, com atuação global no setor da saúde, com
importante participação na pesquisa e no desenvolvimento de contraceptivos (Bayer,
2015).
Dá-se destaque aqui aos medicamentos ligados ao mercado de “contraceptivos”,
analisando seus dados de mercado quanto a sua atuação e comercialização na
sociedade brasileira, especificamente o público feminino. Existe grande variedade de
marcas

contraceptivas

no

mercado

brasileiro.

Cada

uma

se

diferencia

principalmente, quanto a sua composição, associação e dosagem hormonal, o que
possibilita às usuárias utilizarem um medicamento adequado para cada faixa de
idade e momento de vida. Isso, facilita para a indústria farmacêutica, a área de
Marketing, posicionar o produto para cada tipo de paciente: adolescente, mulher
madura, mulher profissional, mulher que já constituiu família e busca proteção
contraceptiva e, até mesmo, mulher que encerrou sua fase reprodutiva, porém busca
as indicações adicionais de um contraceptivo. Assim, diante do grande mercado
consumidor e da preocupação em reduzirr os efeitos colaterais, a indústria
farmacêutica tem investido no desenvolvimento de novos produtos para atender à
maioria das mulheres ao disponibilizar, entre os métodos contraceptivos, as pílulas
anticoncepcionais combinadas ou apenas de progestinas, os adesivos cutâneos, as
injeções fornecendo de um a três meses de cobertura anticoncepcional, os
implantes subcutâneos, os dispositivos intrauterinos (DIU) e os anéis vaginais que
liberam hormônios (Pereira, 2009)

O Ministério da Saúde com base na Lei 9.263/96, que regulamenta o planejamento
familiar no Brasil, determina como competência dos profissionais de saúde prestar a
assistência na concepção e contracepção aos indivíduos, orientando-os sobre as
opções e suas finalidades, com base nos métodos anticoncepcionais autorizados
pelo sistema público de saúde e disponibilizados no Brasil. Ainda que mudanças
significativas tenham ocorrido nos indicadores e saúde, os serviços neste campo
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ainda não acompanharam os novos conceitos e descobertas. Melhorar as condições
de saúde reprodutiva ainda é um desafio para o Brasil, uma vez que as situações de
risco afetam, em sua grande maioria, as mulheres com menor poder aquisitivo
(Costa, Rosado, Horêncio & Xavier, 2013)

As mulheres nascidas nas décadas de 1940 e 1950, da "chamada 'Geração pílula',
quando ocorreu a individualização dos métodos contraceptivos modernos, entre eles
o das pílulas anticoncepcionais, que fazem parte de políticas internacionais voltadas
para a redução da população" (Pedro, 2003, p. 4). As notícias sobre o novo
contraceptivo, considerado mais eficaz que os anteriores, vieram acompanhadas no
Brasil de dados alarmantes sobre o perigo da superpopulação no mundo. O
investimento no controle de natalidade no Brasil, assim como e em outros países
teve relação com a Revolução Cubana, de 1959, e nas décadas de 1960 e 1970,
com as revoluções comunistas. Estes países e continentes eram submetidos a
regimes militares em que prevaleciam o controle excessivo e pouca liberdade de
escolha. Os movimentos feministas que aconteciam na mesma época eram
impedidos de realizar qualquer manifestação popular a favor das pílulas
anticoncepcionais (Pedro, 2003).

O comércio da pílula contraceptiva anticoncepcional teve início no Brasil em 1962,
"dois anos após ter sido aprovada nos Estados Unidos pelo Food and Drug
Administration (FDA), órgão regulamentador dos medicamentos deste país., a pílula
ENOVID, produzida pelo laboratório SEARLE" (Pedro, 2003, p. 4). As mulheres de
camadas médias brasileiras aderiram ao consumo da pílula, o que resultou em um
crescimento acelerado do mercado. Em 1970, 6,8 milhões de cartelas de pílulas
anticoncepcionais, foram vendidas, número que subiu em 1980 para 40,9 milhões
(Pedro, 2003 )
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Tabela 1
Uso de contraceptivos por mulheres de 15 a 49 anos que vivem em união
Brasil e grande

Algum

Esterilização

Esterilização

regiões

método

feminina

Masculina (2)

Brasil

76,7

40,1

2,4

20,7

23,3

Norte

72,3

51,3

-

11,1

27,7

Nordeste

78,2

43,9

0,4

12,7

31,8

Sudeste

77,8

38,8

2,6

21,8

22,2

Sul

80,3

29,0

3,5

34,1

19,7

Centro-Oeste

84,5

59,5

1,8

16,1

15,5

Rio de Janeiro

83,0

46,3

1,0

22,5

17,0

São Paulo

78,8

33,6

5,3

21,4

21,2

Pílula

Não usa
métodos

Fonte: Sociedade Civil Bem-estar Familiar no Brasil (1997, p. 55). Brasil Pesquisa Nacional sobre
Demografia e Saúde de 1996. Rio de Janeiro.

Levando-se em consideração o mercado de contraceptivos e o uso dos métodos de
contracepção no Brasil por adolescentes e mulheres na faixa etária 15 a 49 anos, é
aprimorar a comunicação com este grupo promissor de consumidores para aumentar
as vendas desse produto, para gerar maior rentabilidade para a empresa e
satisfação das consumidoras na aquisição do produto.

A facilidade para a entrada de anticoncepcionais no Brasil, expôs as mulheres aos
experimentos iniciais relativos a tais medicamentos. As altas dosagens hormonais
que estas pílulas possuíam geraram inúmeras queixas e efeitos adversos, que
comprometiam duramente a saúde da usuária. Para se ter uma ideia, a ENOVID,
primeira pílula a ser comercializada, possuía dosagens de 150mcg de estrógeno e
9,95 de progesterona, hormônios sintéticos femininos diretamente ligados ao efeito
contraceptivo da pílula. Tais dosagens geravam vários efeitos adversos à saúde da
mulher, como: enjoo, cefaléia, ganho de peso e aumento da pressão arterial. Em
alguns casos, isso levava ao óbito, por complicações cardiovasculares. Hoje em dia,
estes medicamentos, além de outras modernidades, conseguem atender às
necessidades contraceptivas com dosagens 10 vezes menores, amenizando em alta
escala as complicações clínicas citadas (Bayer, 2015).
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A gravidez na adolescência é um fenômeno universal, cuja real incidência é difícil de
precisar, porque unicamente são contabilizadas as taxas de natalidade, que só
representam uma parte do número de gravidezes. Todos os dias, nos países em
desenvolvimento, "20 mil meninas com menos de 18 anos dão à luz e 200 morrem
em decorrência de complicações da gravidez ou parto". Em todo o mundo, "7,3
milhões de adolescentes se tornam mães a cada ano, das quais 2 milhões são
menores de 15 anos, número que pode subir para 3 milhões até 2030 se a tendência
atual for mantida" (Fundo de População das Nações Unidas, [UNFPA], 2013, p. 1).

Dados oficiais relativos ao Brasil:

. 26,8% da população sexualmente ativa (15-64 anos) iniciou sua vida sexual
antes dos 15 anos;
. Cerca de 19,3% das crianças nascidas vivas em 2010, no Brasil, são filhos e
filhas de mulheres de 19 anos ou menos;
- Em 2009, 2,8% das adolescentes de 12 a 16 anos possuíam 1 filho ou mais;
Em 2010, 12% das adolescentes de 15 a 19 anos possuíam pelo menos um
filho (em 2000, o índice para essa faixa etária era de 15%) (UNFPA], 2015, p.
1).
A taxa de natalidade de adolescentes no Brasil pode ser considerada alta, dadas as
características do contexto de desenvolvimento brasileiro. Observa-se um viés de
renda, raça/cor e escolaridade significativo na prevalência deste tipo de gravidez:
adolescentes pobres, negras ou indígenas e com menor escolaridade tendem a
engravidar mais que outras adolescentes. "O estudo anual 'Situação da População
Mundial' divulgado pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), concluiu
que o Brasil conseguiria acumular R$ 7 bilhões a mais na arrecadação anual se
"adolescentes adiassem a gravidez até depois dos 20 anos" (Santos, 2013, p. 1).

Muitas gravidezes de adolescentes e jovens não foram planejadas e são
indesejadas. Inúmeros casos decorrem de abusos e violência sexual ou resultam de
uniões conjugais precoces, geralmente com homens mais velhos. Ao engravidar,
voluntaria ou involuntariamente, essas adolescentes têm seus projetos de vida
alterados, apresentam trauma psicológico da gravidez (não planejada) com danos
emocionais, vergonha,

medo,

culpa,

precárias condições socioeconômicas,

perpetuando o ciclo da pobreza. condições inadequadas de nutrição, desigualdades,
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deserção escolar, desemprego, dependência e imaturidade biológica (Monteiro,
Trajano & Bastos, 2009).

1.5 Problematização

A adolescência constitui uma fase de desenvolvimento caracterizada por profundas
transformações nos níveis físico, psicológico e afetivo, traduzidas pela intensa
necessidade de explorar e experimentar o contexto em que vive. Evidências indicam
que o adolescente fica mais vulnerável ao engajamento em comportamentos que
envolvem riscos pessoais (Irwin & Millstein, 1986).

Para o estudo do comportamento dos consumidores adolescentes, desvendando
seu pensamento e a análise dele, contribuem várias áreas, como a Psicologia (geral
e social), Sociologia, Antropologia Social e Economia (Rocha & Christensen, 1999).
A definição do comportamento do consumidor, segundo a Associação Americana de
Marketing, apoia-se na interação dinâmica entre aspectos afetivos e cognitivos,
comportamento e ambiente, dos quais os indivíduos realizam negociações em suas
vidas (Peter & Olson, 2005).

O consumismo, que inicialmente afetava apenas os adultos, graças à influência da
mídia e de ações de marketing, passou a influenciar também os adolescentes, que
estão sendo vistos como prováveis clientes, com potencial ciclo de consumo para
longos anos (Blacwell et al., 2011).

Quando se analisa a efetividade do marketing de contraceptivos para os
adolescentes, a indústria farmacêutica parece não ter encontrado a melhor forma de
se comunicar com os jovens. Supõe-se que o desconhecimento do real
comportamento adolescente e de seu potencial de consumo de contraceptivos não
tenha permitido o desenvolvimento de estratégias impactantes na aproximação
capazes de promover a devida interação entre consumidores adolescentes e
industria farmacêutica. Conforme Kotler e Keller (2006), para atender e satisfazer às
necessidades e aos desejos dos consumidores, torna-se fundamental conhecer seu
comportamento na hora da compra.
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O apelo lúdico do mercado, envolvendo propagandas sedutoras, cores e o recado
que faz a imaginação fluir, mexendo com os sentimentos, faz com que adolescentes
consumidores procurem objetos que valorizem o seu físico, o seu eu. À sexualidade
aflorada e ao desejo da descoberta, do novo, junta-se a necessidade de consumir
produtos que valorizem a beleza, a perfeição física, estimulando a conquista, o
envolvimento. Surge, então, o namoro na adolescência, com suas implicações. Se,
de um lado, experimentar e explorar são tendências naturais do desenvolvimento do
adolescente (Baumrind, 1985), de outro, torna-se cada vez mais evidente que os
adolescentes de hoje engajam-se muito mais em comportamentos que possam ter
consequências negativas, no curto e no longo prazo, para uma vida.

É nesse contexto de risco que o comportamento sexual do adolescente vem
sendo pensado e entendido. Na maioria dos casos, a gravidez na
adolescência é indesejada e cada vez mais aumentam os casos de AIDS
nesta faixa etária. As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST)
representam, também, uma síndrome clínica, caracterizada, inicialmente, por
sintomas genitais e pela transmissão do agente infeccioso por contato sexual.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que ocorram a cada ano 333
milhões de novos casos da DST curáveis em pessoas com idade entre 15 e
49 anos. No Brasil, segundo dados da Coordenação Nacional e Prevenção e
Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS do Ministério da
Saúde, cerca de 10 milhões de pessoas são portadoras de uma doença de
transmissão sexual. A faixa etária de maior prevalência corresponde ao objeto
deste estudo, indivíduos de 14 a 18 anos, três a cinco vezes acima dos
adultos (Machado, 2009, p. 1).
Atualmente, é grande a preocupação de pais, governo, sociedade, escolas e classe
médica em relação à sexualidade dos adolescentes com vistas à prevenção e ao
oferecimento de informações objetivas, com o intuito de diminuir a gravidez precoce
em jovens situados na faixa etária de 14 a 18 anos. Tendo em vista a importância do
uso de contraceptivos para a prevenção e redução de problemas sérios que afetam
a vida sexual do adolescente, torna-se necessário rever criticamente a literatura a
respeito dos fatores que se associam- a uma postura de risco e de descuido que o
adolescente tem com sua própria sexualidade. Deve-se, também, bem como buscar
uma educação sexual mais realista, voltada para as necessidades do adolescente,
confirmando a grande importância do papel dos pais e da escola neste contexto de
informações e educação para sua vida sexual e afetiva (Burger & Burns, 1988).
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Compete á "família, a escola e às instituições de saúde contribuir para a formação
dos adolescentes" (Rodrigues, 2010, p. 1). A adolescência é uma fase bastante
obscura, na maioria das vezes, em razão das descobertas, das ideias opostas em
relação à família e da formação de identidade. Nesta fase, as conversas envolvem
os primeiros relacionamentos afetivos e os tabus. Muitas alterações são percebidas
na fisiologia do organismo, nos pensamentos e nas atitudes dos jovens (Rodrigues,
2010).

As políticas públicas para adolescentes apenas no final dos anos de 1990 passaram
a figurar na agenda do Brasil e do mundo. Inicialmente, foi concedido o direito de
cidadania às crianças adolescentes, por meio da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990,
ou Estatuto da criança e do Adolescente (ECA), atribuindo à família e ao Estado o
dever de proporcionar condições de desenvolvimento pleno e sadio a esse grupo
etário. Esta lei prioriza o atendimento às crianças e do adolescentes pelo serviço
público, com a formulação e execução dos recursos destinados às políticas públicas
(PP) pensadas para serem efetuadas de maneira interdisciplinar e intersetorial
(Gonçalves, 2007). Entretanto, o ECA mostrou-se pouco eficaz na elaboração de
políticas para a juventude nas três etapas do governo, em especial no nível
municipal (Oliva & Kauchakje, 2009), por não haver reconhecimento dos direitos dos
jovens ou por políticas públicas descontínuas e ineficazes (Sposito, Silva & Souza,
2006).

Estudo similar sobre políticas públicas de saúde para os adolescentes constataram
que apenas 4,84% das publicações no período de 1990 a 2004 eram relacionadas à
saúde reprodutiva na adolescência. Estudiosos têm evidenciado que as políticas
públicas instituídas no Brasil não abrangem as necessidades e heterogeneidades da
juventude, apontando desafios na construção de ações que passam contemplá-las
em sua multidimensionalidade, bem como a necessidade de discutir sobre a
intersetorialidade (Frezza, Maraschim & Santos, 2009). Essa constatação aponta a
indispensável necessidade de buscar a participação efetiva dos jovens na
concepção, formulação, acompanhamento e avaliação das práticas, com base em
um enfoque integral e interdisciplinar que possa ouvir a juventude e envolver suas
distintas identidades (Andrade & Bógus, 2010).
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São diversos os entraves às políticas públicas para os jovens, assim como a
heterogeneidade do conceito de juventude, considerando suas subjetividades;
concepção singular e ampliação da cidadania nesta faixa etária; aspectos sociais
inerentes a cada “tribo” (grupo juvenil); compartilização das ações e falta de
avaliação dos projetos; atitudes prescritivas educativas em detrimento da autonomia
dos sujeitos; e prioridade das ações destinadas aos jovens pobres, vistas como
“ameaça” ou risco social (Andrade & Bógus, 2010). Consequentemente, surgem
desafios na construção de políticas públicas, que passam a contemplar os jovens
em sua multidimensionalidade, com uma perspectiva interdisciplinar e integral, de
maneira intersetorial com as três esferas do governo. Pensar em políticas públicas
objetivando o ser adolescente envolve pôr em pauta: O conjunto de objetivos e
propostas teóricas e práticas formulado pelas instituições do Estado e da sociedade
civil, conceito este essencialmente ligado ao de cidadania. Neste conceito, é preciso
reconhecer a heterogeneidade e o dinamismo que envolvem esta fase do ciclo vital,
elaborando estratégias que atendam a suas especificações e diversidades (Sposito
& Carrano, 2003).

Estudiosos reconhecem que, a partir destas especificidades, as políticas públicas
da juventude não seriam apenas o retrato passivo de formas dominantes de
conceber a condição juvenil, mas poderiam agir, ativamente, na produção de novas
representações. Logo, as políticas públicas para a juventude (PPJ) contribuiriam
para novos modelos de atenção e refinação do papel social, concebendo a
participação do adolescente no anfiteatro político (Sposito & Carrano, 2003).

O direito de participar vai além do ser representante ou representado em órgãos ou
colegiados e, até mesmo, de possuir técnicas para exercer o controle social.
Compreende o direito a uma cidadania ativa, com o conhecimento das
desigualdades, do exercício da crítica, de reinvenções identitárias e do direito a
oposições

(Rocha,

2006).

Não

há,

entretanto,

ressonância

na

máquina

administrativa para a participação juvenil no planejamento, implantação e avaliação
dos programas (Sposito & Carrano, 2003)

Programas

assistencialistas

exigem

dos

jovens

selecionadas

ações

de

contrapartida, como à volta á escola ou a presença em atividades educativas,
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rechaçando a reflexão, a autonomia e a cidadania plena (Leão, 2008). Nesse
entendimento, as PPJ podem trazer formas de dominação elevadas, por meio de
ações assistencialistas, corretivas e educativas (Sposito & Corrochano, 2005).

Embora as PPS estejam avalizadas pela ECA, elas não absorveram seus
pressupostos, visto que as necessidades infanto-juvenis são negligenciadas na sua
elaboração, assim como a participação familiar. No final dos anos de 1980, foi
marcado pela elaboração e implementação de propostas e reformas na gestão,
planejamento e organização dos serviços públicos de atenção às pessoas. Este
período estendeu-se até os anos de 1990, quando surgiu uma crítica ao caráter
instrumental do planejamento e a sua articulação com o processo de reorientação,
em que o olhar para o ser adolescente, embora ambicionado, deu-se de maneira
tímida e descontextualizada dos modos de ser e de existir deste grupo etário,
sobretudo quanto a sua dinâmica e complexidade (Eduardo & Egry, 2007).

A formulação de políticas públicas de saúde para o ser adolescente e a reorientação
do modelo de atenção á saúde do adolescente ocorreram em 1988, a partir da
criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo as orientações do ECA, criouse o Programa de Saúde do Adolescente (PROSAD), com propostas de saúde
integral aos jovens. Porém, suas diretrizes mostram-se incipientes, fragmentadas e
pontuais (Bursztyn & Ribeiro, 2005). Outros autores mencionaram que os objetivos
eram limitados a ações articuladas, sem a participação juvenil e com falta de
prioridade e de legitimidade política (Sposito & Carrano, 2003).

A inabilidade e o desconhecimento dos profissionais de saúde no trato com a
sexualidade e a reprodução deixam os adolescentes desassistidos nas Unidades
Básicas de Saúde (UBS), pois apenas informações sobre o funcionamento do
aparelho reprodutor masculino/feminino e a prevenção de DST e da GA não são
suficientes para o conhecimento reflexivo da temática. O despreparo dos serviços e
dos profissionais produz dificuldades ao acesso dos adolescentes ao planejamento
familiar, pois eles desconsideram as especificidades do ser adolescente, que não
possui um espaço adequado de atendimento às suas necessidades. Seu espaço é
compartilhado conjuntamente com mulheres adultas. Dessa forma, a absorção das
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informações é deficiente e a sexualidade é realizada de forma espontânea e pouco
reflexiva (Alves & Brandão, 2009).

Fica evidente que não há políticas públicas de juventude específicas para esse
grupo etário em efetivação no contexto nacional acerca da sexualidade e da
reprodução na adolescência. Apresenta-se como possibilidade a Estratégia de
Saúde da Família, sem que sejam incorporados os conhecimentos para o
atendimento direcionados para as adolescentes, especificamente aquelas em estado
gestacional, isso porque as UBS não estão estruturadas para o atendimento
preventivo ou assistencial da GA, em sua complexidade temática. O caminho a
percorrer é longo e tortuoso para o exercício de um serviço ético em saúde a este
grupo social, pois ela pressupõe a efetividade dos princípios do SUS, os quais são
legitimados pela Constituição Brasileira, mas ainda timidamente praticados no
cenário de atenção ao adolescente (Sposito & Corrochano, 2005).

[...] é preciso admitir que parte significativa de uma incipiente vontade política
de construção das ações públicas decorre do reconhecimento dos problemas
que afetam a juventude. Parte dessas percepções, de certa forma, pode
passar a considerar que o próprio jovem se torna um problema para a
sociedade, e é sob essa ótica que o poder público deve tratá-lo (Abramo,
1997, como citado em Sposito & Carrano, 2003, p. 35).
1.6 Estrutura do trabalho

Este trabalho compõe-se de cinco capítulos: no primeiro, apresentam-se o tema de
pesquisa, os objetivos, a justificativa, a contextualização, o problematização e a
estrutura; no segundo, desenvolve-se o referencial teórico; no terceiro, descreve-se
a metodologia; no quarto, procede-se à apresentação e discussão dos resultados; e
no quinto, formulam-se as considerações finais.
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2 Referencial Teórico

Neste capítulo, apresenta-se uma revisão da literatura sobre definições, conceitos e
papéis do comportamento do consumidor, do consumidor adolescente e de suas
contribuições para a pesquisa de campo.

2.1 Comportamento do consumidor

Nos últimos anos, é notório o fato crescente de que mais e mais campos acoplaramse à Administração. Entre eles, existe um que recebeu destaque nestas últimas
décadas: o comportamento do consumidor. Este surgiu na década de 1960, por
meio de influência de autores como "Ferber (1958), katona(1960), Howard (1963),
Newman (1963) e Engel (1968) que visavam a identificar as variáveis que rodeiam o
consumidor, bem como as suas atitudes inconstantes perante diferentes produtos"
(Vieira, 2002, p. 219). Com o passar dos anos, "esta área de estudo foi tomando sua
sustentação e credibilidade, posteriormente, foi sugerida uma disciplina em
programas que envolviam a Administração em todo mundo" (Vieira, 2002, p. 220)

De acordo com Blackwell et al. (2011), o melhor modo de satisfazer e manter seus
clientes é conhecer o máximo possível sobre eles. O conhecimento das variáveis de
influência sobre o seu comportamento de compra é fundamental para a qualificação
dos produtos e serviços. Daí a importância de avaliar seus gostos e hábitos, além do
histórico de suas compras. Neste sentido, vale destacar que a organização deverá
estar atenta às necessidades e aos desejos dos clientes, pois consumidores são
pessoas diferentes uma das outras, mas que necessitam de alimentos, de roupas e
calçados e de diversão e, suas diferenças é que determinam seus atos de compra e
seus comportamentos em relação às outras pessoas no mercado de consumo
(Rodrigues & Jupi, 2004).

O estudo do comportamento do consumidor, segundo Solomon (2011), envolve os
processos envolvidos na seleção dos produtos, em sua compra e na forma como ele
os compra, usam ou descartam. Isso também é válido para os serviços, as ideias ou
as experiências para satisfazer a suas necessidades e desejos.
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A visão expandida do comportamento do consumidor abrange mais do que o
estudo do que e por que compramos; ela também se concentra em como os
profissionais de marketing influenciam os consumidores e em como os
consumidores usam os produtos e serviços que os profissionais de marketing
vendem (Solomon, 2011, p. 33).
Em busca do sucesso, as empresas estão mais ágeis e rápidas, aproximam-se dos
clientes e tentar adicionar valor ao produto. Assim, é importante que a empresa
conheça e compreenda em profundidade o seu consumidor bem como o seu
comportamento (Goldstein & Almeida, 2000).

Outro importante conceito sobre o comportamento do consumidor é definido como:
"atividades com que as pessoas se ocupam quando obtém, consomem e dispõem
de produtos e serviços" e, ainda, é tradicionalmente pensado como o estudo de "por
que as pessoas compram", sob a premissa de que é mais fácil desenvolver
estratégias para influenciar os consumidores depois que se entende por que eles
compram certos produtos ou marcas (Blacwell, Miniard & Engel, 2009, p. 6).

Figura 2 - Comportamento do consumidor
Fonte: Blackwel, R. D., Miniard, P. W. & Engel, J. F. (2011, p. 6).
Comportamento do consumidor. São Paulo: Cengage Leaning
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. Obtenção - corresponde às atividades que levam ou incluem o recebimento
de um produto. Algumas dessas atividades se constituem na busca por
informações sobre os atributos de produto e escolhas (marcas, produtos
alternativos e compra). Incluem, também, o modo como os consumidores
compram produtos em lojas especializadas, shopping centers ou internet,
Referem-se, também, a questões sobre como os consumidores pagam por
seus produtos, compram para si ou para presentear, transportam os produtos
ou mandam entregar e onde conseguiram as informações sobre as atividades
apresentadas na Figura 2, que mostra quantas variáveis afetam o processo
do comportamento do consumidor, mostrando quão "único e individual' o
comportamento do consumidor pode ser.
. Consumo - refere-se a como, onde e sob quais circunstâncias os
consumidores usam os produtos. A experiência de uso do produto é
prazerosa ou simplesmente funcional? Usam o produto inteiro antes de jogar
fora ou uma parte dele nunca é consumida?
. Eliminação: - trata-se de definir como os consumidores dispõem dos
produtos ou embalagens. Neste caso, os analistas de consumo podem avaliar
o comportamento do consumidor do ponto de vista ecológico: como os
consumidores dispõem da embalagem ou dos restos do produto? Os produtos
são biodegradáveis ou podem ser reciclados? (Blacwell, Miniard & Engel,
2011).

O comportamento do consumidor também pode ser definido como um "campo
de estudo que foca nas atividades do consumidor", historicamente, o estudo
do comportamento do consumidor focou no comportamento de compra ou
"porque as pessoas compram". Recentemente ele te sido focado na "análise
do consumo"porque e como as pessoas consomem, além de porque e como
elas compram (Peixoto, 2007).
As organizações de sucesso compreendem que o comportamento do consumidor
deve ser o foco primário de todos os aspectos do programa de marketing da
empresa. isto é, o "conceito de marketing", o processo de como melhorar os
produtos existentes, quais são os tipos de produtos necessários no mercado e como
atrair os consumidores a comprar seus produtos. O comportamento do consumidor é
somente um ato de compra, desde os mais simples até os mais complexos. O
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resultado surge da interação entre variáveis de um processo de tomada de decisão
(Nicosia, 1970, como citados em Mowen & Minor, 2003).

De acordo com Medeiros e Cruz (2006), o conhecimento das variáveis de influência
sobre o comportamento de compra é importante para que os empresários
qualifiquem seus produtos e serviços, considerando efetivamente os desejos e as
necessidades do consumidor e orientando suas ofertas para o mercado.

Segundo, Kerin, Hartley, Berkowitz & Rudelius (2003,) muito do comportamento do
consumidor é aprendido em fontes de informação sobre produtos e serviços,
avaliação das alternativas e decisão de compra.

O consumidor pode ser descrito como um indivíduo que possui múltiplos códigos,
que traduzem muitas das relações sociais: "os bens são neutros, seus usos são
sociais; podem ser usados como cercas ou como pontes" (Douglas & Isherwood,
2009, p. 8).

O consumo é largamente influenciado por fatores, como, idade, renda, nível de
educação, padrão de mobilidade e gosto (Cobra, 2007). Portanto, tem que se ter a
consciência de que os integrantes de uma sociedade acabam adquirindo um
conjunto de valores, percepções, preferências e comportamento pelo contato com
vida familiar e de outras instituições básicas, que acabam, logicamente,
influenciando em seus hábitos de consumo presentes e futuros. (Medeiros & Cruz,
2006).

Sheth, Mittal e Newman (2001), afirmam que as atividades mentais, físicas e sociais
realizadas pelos consumidores resultam nas decisões e ações de pagar, comprar e
usar produtos/serviços, assim como de descartá-los, conforme a situação. As
atividades mentais são todas aquelas relacionadas ao processo de tomada de
decisão sobre o produto; ou seja, envolvem um caráter predominantemente
psicológico, por exemplo, avaliar uma marca, inferir qualidade e examinar
experiências. As atividades físicas são aquelas envolvidas no esforço físico ou no
gasto de energia do consumidor relacionadas à compra, ao consumo e ao descarte
de um produto. Já as atividades sociais são aquelas relacionadas ás interações
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entre as pessoas nos processos de compra, consumo e descarte (caráter
predominantemente sociológico e antropológico do consumo). Podem-se citar como
exemplos as visitas ás lojas e os atos de pagar, de reclamar do atendimento e de
solicitar informações.

O consumo faz parte do cotidiano das pessoas, desde o momento em que elas, com
dificuldade, tentam escolher uma dentre diversas opções de produtos em uma
prateleira de um supermercado (ainda mais quando conhecem pouco sobre o
produto que procuram) até o momento em que pagam pela mercadoria final. O
consumo também gera determinados sentimentos nas pessoas, como o de dúvida
por não saberem o que comprar, de ansiedade por ainda não terem usufruído do
produto ou de satisfação ou frustração pelo fato de o produto ou serviço ter
desempenhado ou não o que se espera dele. Afinal, como reforça (Laurentis, 2009,
p. 192),” Você é o que você consome”.

No contexto histórico, a área do conhecimento (a psicologia), em suas diversas
roupagens, tem expandido seus conceitos e métodos de investigação (ou tem tido
estes demandados) para o estudo dos processos comportamentais e/ou subjetivos
individuais de seres humanos (e não humanos) em contextos que extrapolam as
circunscrições mais tradicionais da

disciplina

(por exemplo,

o

clínico,

o

organizacional e o educacional, ou, mesmo, aqueles da pesquisa básica e aplicada
na academia). Uma área multidisciplinar do conhecimento em que ocorre, já desde
há muito tempo, apropriação crescente do conhecimento psicológico é aquela
referente ao comportamento e/ou processos subjetivos individuais em situações em
que seres humanos atuam como consumidores (em particular, no contexto dos
negócios). Com origem e temas de investigação específicos - originados de campos
tão diversos como o Marketing, a Economia, a Antropologia, a Sociologia -, a
referida área tem sido denominada “comportamento do consumidor” (Kollat, Engel &
Blackwell, 1970).
Em sentido amplo, a área de estudos científicos denominada “Comportamento do
Consumidor” busca compreender os processos que indivíduos, grupos ou
organizações usam para selecionar, adquirir, usar e dispor de produtos, serviços,
ideias ou experiências, com o objetivo de satisfazer as próprias necessidades e o
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impacto que esses processos têm sobre os seus atores imediatos e a sociedade em
geral (Evans, Jamal & Foxall, 2006).

2.2 Processo decisório do consumidor

Tomar uma decisão significa escolher entre fazer ou não fazer uma compra,
escolher entre a música x e a marca y ou entre gastar o tempo fazendo A ou B;
enfim, decidir e selecionar entre duas ou mais alternativas. A decisão de compra e
consumo relaciona-se a uma expectativa de benefícios utilitários que remete a
decisões racionais, ou hedonistas, quando orientadas emocionalmente, de acordo
com Engel, Blackwell e Miniard (2000). Alguns tipos de decisão de consumo são
menos elaborados e tomados quase que instantaneamente, enquanto outros exigem
maior reflexão e tempo para processamento das informações do consumidor. Tudo
vai depender do grau de importância da aquisição de determinado bem de consumo,
de um fator adicional que dificultará o processo de escolha e da infinidade de opções
oferecidas ao consumidor, demandando uma energia psicológica maior (Solomon,
2011).

A obtenção de um produto ou serviço refere-se ás atividades que conduzem e
incluem a compra ou o seu recebimento. Ou seja, informações e pesquisas sobre
atributos dos produtos e questões avaliativas sobre sua qualidade e a marca
(Sastre, 2009).

As etapas do processo decisório do consumidor são identificadas e organizadas por
Engel et al. (2000), Mowen e Minor (2003), Shiffman e Kanuk (2009), Solomon
(2011), dentre outros. O modelo de Engel et al. (2000) demonstra as seguintes
etapas:

a) Reconhecimento da necessidade
b) Busca de informações
c) Avaliação das alternativas
d) Compra
e) Consumo
f) Avaliação pós- compra
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. Reconhecimento da necessidade - segundo Engel et al. (2000), nesta fase
ocorre a percepção da discrepância entre um estado real e um estado
desejado em relação a uma necessidade. É o momento em que esta
necessidade é ativada. O reconhecimento de necessidade, algumas vezes, é
chamado de "reconhecimento do problema", que também pode ser provocado
por estímulos internos ou externos. No primeiro caso, uma das necessidades
normais das pessoas - fome, sede - sobe para o nível de consciência e tonase um impulso. No segundo caso, a necessidade é provocada por estímulos
externos. A pessoa admira um produto por influência do marketing e, neste
momento, desencadeia ideias sobre a possibilidade de compra. Aprimorando
este conceito, Solomon (2011) identifica que o estado desejado também se
altera e se incrementa a partir da mudança de referência da pessoa exposta a
um novo ambiente ou a novos produtos. Chama-se, assim, "reconhecimento
da oportunidade".
. Busca de informações - o consumidor é impelido pela decisão de compra ou,
mesmo sem uma necessidade, age antecipadamente em função da
possibilidade de compra futura, mobilizando-se para obter informações. Esta
busca pode ser interna, com informações já existentes na memória; ou
externa, com mais informações no ambiente externo (Engel et al., 2000).
Solomon (2011) afirma que a busca externa não e tão comum. Sua maior
incidência se dá quando se trata de itens simbólicos. Este processo de
aprendizagem também pode ocorrer de forma passiva, mediante a exposição
contínua a comerciais e atividades de promoção de venda. Segundo Kotler e
Keller (2006, p. 189), "a quantidade relativa e a influência dessas fontes de
informação variam de acordo com a categoria do produto e a característica do
comprador". De maneira geral, o consumidor recebe a maior parte das
informações sobre um produto por meio de fontes comerciais, - isto é, fontes
determinadas pelos profissionais de marketing. A fontes de informações se
dividem em quatro grupos: a) pessoais: família, amigos, vizinhos e,
conhecidos; b) comerciais: propaganda, vendedores e marcas; c) públicas:
meios de comunicação de massa e organizações de classificação de
consumo; d) experimentais : manuseio, exame e uso do produto.
. Avaliação de alternativas - é feita a comparação de atributos com os padrões
desejados de segurança, confiabilidade, preço, marca, origem e garantia.
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Solomon (2011) observa que nem sempre os consumidores realizam um
processo racional para pesquisar e decidir. Segundo ele, os atributos que
distinguem um produto de outros exercem maior influência no momento da
decisão do que aqueles que lhes são comuns, isto é, atributos determinantes
das características que serão diferenciadas e que levarão à decisão de
compra. As avaliações, geralmente, refletem crenças e atitudes. Por meio da
experiência e da aprendizagem, as pessoas adquirem crenças e atitudes,
que, por sua vez, influenciam o comportamento de compra. Crença é o
pensamento descritivo que alguém mantém a respeito de determinada coisa.
Tão importante quanto elas são as atitudes. Uma atitude corresponde a
avaliações, sentimentos e tendências de ação duradouros, favoráveis ou não
a algum objeto ou ideia. "As pessoas têm atitudes em relação a quase tudo:
religião, política, roupa, música e comida" (Kotler e Keller, 2006, p. 191).
. Compra - o consumidor possui uma relação de fidelidade à marca, por meio
de atitude, adotando uma decisão consciente de continuar comprando
(Solomon, 2011). O autor relata experiências sobre a atividade cerebral das
pessoas em contato com produtos ou marca que são capazes de ativar
regiões especificas do cérebro, responsáveis pelo sistema de recompensa,
senso de identidade e imagem social. O ato da compra pode sofrer influências
do estado de espírito, da disponibilidade de tempo, dos estímulos e do
encontro com um vendedor, dentre outros fatores Solomon (2011). É,
normalmente, seguido pelo consumo, o qual e feito da seguinte formas: a)
usando o produto na primeira oportunidade conveniente; b) armazenando
para curto prazo, em antecipação a oportunidades de uso posterior; c)
armazenando para longo prazo, sem uso específico; d) abortando o processo
de consumo.
. Consumo - há uma preocupação especial quando se fala da necessidade de
trabalhar a retenção do cliente. Depois de o consumidor realizar a compra e
tomar posse do produto, o consumo pode ocorrer. E o ponto em que o
consumidor utiliza o produto. A forma como ele usa o produto também afeta
quão satisfeito está com a compra e quando provavelmente vai comprar essa
marca ou produto em particular no futuro (Blacwell et al., 2011).
. Avaliação pós-compra - ocorre a comparação entre as expectativas (précompra) com os resultados obtidos após sua efetivação. Pode gerar uma
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confirmação simples, atendendo à expectativa, ou uma desconfirmação
negativa, com a superação das expectativas. Nesta fase, com a insatisfação,
geram-se o boca a boca negativo, reclamações de clientes e reparações
legais. No caso de satisfação, gera-se a lealdade do consumidor (Engel et al.,
2000). Se o consumidor tiver alto grau de satisfação, as decisões
subsequentes de compra se tornarão muito mais simples e rápidas. Os
concorrentes, em sua maior parte, dificilmente conseguirão atingir as mentes
e os processos de decisão de consumidores satisfeitos, pois estes tendem a
comprar a mesma marca com experiências positivas. De alguma maneira, os
indivíduos organizam esses fatores; tomam decisões que são lógicas; e são
coerentes para eles (Blacwell et al., 2011).
. Descarte - em que os consumidores decidem como irão se desprender dos
produtos por meio de descarte completo, reciclagem ou revenda (Blackwell et
al., 2011). Segundo Kotler e Keller (2006), os profissionais de marketing
devem monitorar o modo como os consumidores usam e descartam seus
produtos. Um elemento importante da frequência de compras é a taxa de
consumo dos produtos. Quanto mais rápido os compradores consumirem um
produto, mais rápido voltarão a comprá-lo.

2.2.1 Fatores influenciadores do processo decisório do consumidor

O comportamento de compra do consumidor é influenciado por fatores culturais,
sociais, pessoais e psicológicos. Os fatores culturais exercem a maior influência.
Com base em Kotler e Keller (2006), mostram-se a seguir os fatores que atuam na
adoção destas tipologias.

2.2.1.1 Fatores culturais

Referem-se a valores, ideias, artefatos e outros símbolos. Para Blackwell et al.
(2011), eles auxiliam as pessoas a se comunicar, interpretar e avaliar como
membros da sociedade, Aprender uma cultura implica tornar-se conhecedor de seus
vários elementos: valores, normas, rituais e mitos. Ela regula a sociedade, torna a
vida mais eficiente, é adaptativa e ambiental e organiza-se em ninhos hierárquicos.
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A cultura desempenha importante papel no estudo do comportamento do
consumidor, segundo estudos de Schiffman e Kanuk (2009), pois o seu conceito
exige um detalhado exame de caráter de toda a sociedade, por exemplo, a língua,
as leis, as religiões, os hábitos alimentares, a música, a arte, a tecnologia, os
padrões de trabalho, os produtos e às questões que dão à sociedade seu aspecto
distinto.

A cultura é definida como padrões de comportamentos compartilhados. Trata-se de
algo consistente de um grupo de pessoas, em que a cultura é a lente através da qual
as pessoas veem seus produtos. É a personalidade de uma sociedade, segundo
Bennett e Kassarjian (1975) e Solomon (2011).

A cultura, como a soma total das crenças, valores e costumes aprendidos, serve
para direcionar o comportamento de consumo de determinada sociedade. Ela acaba
representando uma programação mental coletiva. Conforme Sheth, Mittal e Newman
(2001), Blackwell et al. (2011) e Shiffman e Kanuk (2009), ela é transmitida de uma
geração para outra.

A subcultura compreende subgrupos inseridos em uma cultura maior. Para Sheth,
Mittal e Newman (2001), Churchill & Peter (2007) e Schiffman e Kanuk (2009),
compartilhando valores, ideias e atitudes com a cultura, cada subcultura possui um
conjunto de valores, ideias e atitudes próprias. A subcultura é um segmento dentro
de uma cultura que compartilha valores e padrões distintos da cultura geral.
Exemplos: idade, religião, raça, nível de renda, sexo, nacionalidade, ocupação, tipo
de família, região geográfica e comunidade (Churchill & Peter, 2007).

Dentro da cultura estão também as classes sociais, que, segundo Kotler e Keller
(2006), são divisões relativamente homogêneas e duradouras de uma sociedade, as
quais são hierarquicamente ordenadas e cujos integrantes possuem variáveis,
dentre elas a renda, a ocupação e o grau de instrução.
A classe social é a posição relativa dos membros de uma sociedade, de modo que
uma posição mais alta implica um status mais alto em relação as pessoas de classe
social mais baixa, segundo Churchill e Peter (2007), Schiffman e Kanuk (2009),
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sheth, Mittal e Newman (2001). O status resulta da riqueza, do poder, da política de
instrução, do sucesso profissional, e assim por diante.

É diferente a definição apresentada por Blackwell et al. (2011). Para os analistas de
comportamento do consumidor, seis variações são especialmente úteis na
compressão da classe social do consumidor: ocupação, desempenho pessoal,
interações, posses, valores de orientação e consciência de classe. Pode-se mudar
de uma classe social para outra, por meio do processo chamado "mobilidade social".
Além dos fatores culturais, o comportamento do consumidor é influenciado por
fatores sociais, como a família, grupos de referência, papéis sociais e status.

2.2.1.2 Fatores sociais

Os fatores sociais influenciam de maneira preponderante o comportamento do
consumidor, pois irão convergir para a tomada de decisão de compra de um
indivíduo, apesar de os comportamentos individuais da sociedade como um todo
estarem acirrados. Neste ambiente, prevalecem o grupo familiar e o grupo de
referência como influenciadores impactantes sobre o consumidor. Um grupo pode
ser definido como duas ou mais pessoas que interagem para atingir objetivos em
particulares ou comuns, segundo Schiffman e Kanuk ( 2009).

Um grupo, segundo Gade (1980), é definido como pessoas que mantêm uma
relação de interdependência, em que o comportamento de cada membro influencia
potencialmente o comportamento de cada um dos outros. O grupo também
compartilha de uma ideologia e de um conjunto de crenças, normas e valores que
estabelecem sua conduta mútua.

O grupo exerce influência importante nas atitudes e valores de seus membros,
segundo Bennett e Kassarjian (1975). De outro modo, cada pessoa entra no grupo
ou forma amizades com os seus pares ou pessoas que tenham um sistema de
valores similares ao seu. Para sua proteção, autossalientação e autoconsciência, o
indivíduo precisa de outros a sua volta.
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Indivíduos, em grupo, atribuem a influência aos membros experientes de maneira
significativa.

Certos

indivíduos

exercem

influência

em

virtude

da

função

desempenhada no ordenamento de situações, emergindo como líderes devido ao
seu papel substantivo de enquadramento de situações (Davel & Machado, 2001).

Às vezes, a influência do grupo é sutil, acontecendo sem esforço consciente, por
exemplo, quando alguns consumidores podem não saber como se comportar em tal
situação e passam a usar as normas do grupo como guia do seu comportamento
correto. De acordo com o Blackwell et al. (2011), os grupos sociais podem consumir
várias formas e os indivíduos podem pertencer a vários grupos (grupos de afinidade)
podendo ser:

. Primários: agregação social, que é suficientemente íntima para facilitar
interações frente a frente e irrestritas. Por exemplo, a família.
. Secundários: interação frente a frente, porém é mais esporádica e com
menos influência ao moldar comportamentos. Por exemplo, os sindicatos.
. Formais: estrutura definida (geralmente escrita), por possuir membros
conhecidos e regulamentos para se tornarem membros. Por exemplo, os
grupos religiosos.
. Informais: menos estruturados, baseados em amizades ou interesses. Suas
normas podem ser rígidas, mas não escritas. Seu efeito sobre o
comportamento será forte se os indivíduos forem motivados pelo desejo de
aceitação social.
. Aspiracionais: adotam normas, valores e comportamentos de outros
indivíduos com quem ambicionam ser parecidas se associar.
. Dissociativas : grupos com os quais um indivíduo tenta evitar associações,
ocorrendo quando alguém muda de classe social e abandona certos
comportamentos e marcas, buscando alternativas mais caras. Ao dissociar-se
de um grupo, o indivíduo se associa ao outro.
. Virtuais: os computadores e a internet criaram uma forma de grupo baseada
em comunidades virtuais, em vez de geográficas.

A família é um agente dominante na transmissão de valores na maioria das culturas.
Muitas mudanças estão ocorrendo, como o fato de as mães trabalharem fora de
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casa, e por isso as crianças estão aprendendo seus valores fora da família, com as
babás, a escola e a mídia. O aumento de número de mães solteiras também diminui
a potencial influência paterna nas crianças. Além disso, muitas crianças são criadas
em um domicílio de um só genitor, contribuindo mais ainda para a redução de
influência familiar (Blackwell et al., 2011).

A influência da família sobre o comportamento do consumidor deriva de três fontes:
socialização do consumidor, que é aquisição de habilidades, conhecimentos e
atitudes necessárias para agir como e consumidores; conceito de ciclo de vida da
família, que são as fases por que passa a família, desde sua formação até a
aposentadoria, com comportamentos de compra identificáveis; e tomada de decisão
familiar por um dos cônjuges ou em família (Kerin et al., 2003).

Os papéis dos cônjuges nas decisões de compra da família podem ser, segundo
Blackwell et al. (2011):

. Autônomo: um número igual de decisões é tomado por um dos cônjuges,
mas cada decisão é individualmente feita pelo outro cônjuge.
. Marido dominante: o marido ou o homem como chefe da casa toma as
maiores decisões.
. Mulher dominante: a esposa ou a mulher como chefe da casa toma as
maiores decisões
. Decisões em conjunto ou consensuais: a maior parte das decisões é feita
em conjunto por ambos os cônjuges.

Determinar quais os produtos devem ser comprados, onde, quando, como e por
quem envolve um processo que compreende uma variedade de papéis e atores.

Sobre a visão dos papéis dos cônjuges nas decisões de compra da família,
Schiffman e Kanuk (2009) definem:

. Especialista: tentativa de um cônjuge usar seu maior conhecimento a
respeito das alternativas de decisão para influenciar o outro.
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. Legitimidade: tentativa de um cônjuge influenciar o outro com base em sua
posição dentro de casa.
. Negociação: tentativa de um cônjuge garantir hoje uma influência que será
trocada no futuro.
. Recompensa: tentativa de um cônjuge influenciar o comportamento do outro
por meio de uma recompensa.
. Emocional: tentativa de um cônjuge usar uma reação carregada de emoção
como influência no outro.
. Impressão: qualquer tentativa de persuasão de um cônjuge de influenciar o
comportamento do outro.

Alguns grupos e famílias exibem comportamento específico, podendo ser
manifestado por meio de um papel instrumental ou expressivo. Os papéis
expressivos envolvem o apoio a outros membros da família no processo de decisão
de compra e na expressão das suas necessidades. Assim, "os profissionais de
marketing devem valorizar a estrutura da família e suas situações de consumo"
(Blackwell et al., 2011, p. 381).

Duas famílias são identificadas na vida do comprador: a) a família de orientação,
que são os pais e o irmão de alguém. Dos pais a pessoa recebe orientações sobre
religião, política, economia, ambição pessoal, valor pessoal e amor; b) a família de
procriação, que é constituída pelo cônjuge e os filhos, em que a influência sobre a
compra familiar é exercida, tradicionalmente, pela mulher, principalmente no que se
refere à alimentação, artigos diversos, roupas e acessórios (Yamaguthi, 2005).

A família é definida como um grupo de pessoas relacionadas pelo casamento ou
pela biologia, em geral, caracterizadas por uma residência comum, pela presença
afetiva por uma obrigação de apoio e cuidado mútuo e por um senso comum de
identidade (Schiffman & Kanuk, 2009; Sheth, Mittal & Newman, 2001; Blackwell et
al., 2011).
A família também

vem influenciando as decisões de compra, despertando nos

profissionais de marketing o interesse em saber quem faz as comprar e quais
membros as influenciam (Churchill & Peter, 2007).
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A família serve como um filtro para os valores e as normas de todo o ambiente
social: cultura, classe social e outros grupos de referência (Samara & Morsh, 2005).
Definida como uma unidade social na qual as pessoas são ligadas pelo sangue e ou
pelo casamento, a família é o grupo de referência primária.

O termo "grupo de referência" designa o tipo de grupo que o indivíduo usa como
ponto de referência para a determinação de seus próprios julgamentos, preferências,
crenças e comportamento (Bennett & Kassarjian, 1975).

Os grupos de referência, segundo Sheth, Mittal e Newman (2001) são pessoas,
grupos e instituições a que os indivíduos recorrem para uma orientação de seu
próprio comportamento e valores, e dos quais esses indivíduos buscam aprovação.

Os grupos de referência são aqueles que exercem influência direta ou indireta sobre
as atitudes ou o comportamento de uma pessoa (Kotler & Keller, 2006). Os grupos
de influência direta são os chamados "grupos de afinidade"; alguns são primários,
como família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho e colegas de escola, com os
quais interagem de forma contínua e informal. As pessoas também pertencem a
grupos secundários, como os religiosos e os profissionais, ou associações de
classes, que são formais e exigem menor interação contínua.

Os grupos de referência influenciam os indivíduos por meio da socialização, que
permite ao indivíduo saber quais são os comportamentos que lhe darão estabilidade.
Além disso, as pessoas protegem e modificam seu auto conceito em suas interações
com outras de grupos de referência e se avaliam por meio de comparação com os
demais, julgando-se bem-sucedidas ou não, ricas ou saudáveis (Kotler & Keller,
2006).

A classe social determina as ações de marketing que serão realizadas pelos
consumidores, pois as marcas e os hábitos de consumo podem ser identificados de
acordo com a classe social. Os membros de cada classe social têm suas
preferências distintas, hábitos de compra diferenciados, porém, todos os
consumidores, independente da classe social, gostam de ser tratados como únicos
(Beulke, 2005).
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Para Sheth, MIttal e Newman (2001), a influência dos grupos de referência sobre as
escolhas de marcas ou categorias de produtos pode acontecer por meio de vários
tipos de poder: habilidade, recompensa e sanção. Para cada tipo de poder existe um
tipo de influência do grupo de referência:

. Informacional: quando um consumidor busca e aceita o aconselhamento de
alguém porque essa pessoa conhece as características do desempenho do
produto ou serviço que está adquirindo.
. Normativa: quando um consumidor deixa que sua decisão seja influenciada
por seu desejo de estar de acordo com as expectativas de outra pessoa.
. Identificação: quando um consumidor compra um artigo porque ele o ajuda a
identificar-se com alguém.

Embora as pessoas pertençam a vários grupos, os grupos de referência não
influenciam todas as decisões de usar, pagar e comprar um produto ou serviço. A
questão crucial é saber quando ou em que condições os grupos de referência
influem. O cientista comportamental Francis S. Boume, em 1957, identificou em seu
estudo pioneiro que o grau de destaque de um produto ou serviço é o principal fator
que afeta a sensibilidade ou não de seus usuários à influência do grupo de
referência. Ele propõe duas dimensões de destaque: a) exclusividade - se todos
possuem ou usam um produto ou serviço, não existe exclusividade, não
necessitando de opinião; e b) visibilidade - crucial, pois um produto ou serviço
precisa ser visível, para que os membros do grupo de referência, identificando-o,
possam aprová-lo ou não (Karsaklian, 2008).

Essa persuasão exercida pelos grupos de referência está no poder social que eles
possuem sobre os consumidores. Este poder é a capacidade de alterar as ações
dos outros, na medida em que se consegue que alguém faça alguma coisa, com ou
sem vontade, exercendo poder sobre aquela pessoa. O individualismo é cada vez
mais enfatizado pela sociedade contemporânea, apesar de a família e o grupo de
referência constituírem um ambiente importante do comportamento do consumidor
(Solomon, 2011).
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O Código individualista é cada vez mais presente no modelo das famílias da
modernidade e é responsável pela responsabilização e a autonomização dos
indivíduos e pela sua dessensibilização em relação ao seu semelhante e ao
pertencimento social, diminuindo a sua situação de compartilhamento ( Famílias e
individualismo : tendências contemporâneas no Brasil – Lia Zanotta Machado –
UnB/2001)

2.2.1.3 Fatores pessoais

As decisões do comprador também são influenciadas por características pessoais,
segundo Kotler e Keller (2006):

. Idade e estágio no ciclo da vida: moldam os padrões de consumo no
decorrer da vida do consumidor.
. Ocupação e circunstâncias econômicas: dependem diretamente do nível de
ocupação e do desempenho da economia local. Espera-se uma tendência
maior ou menor de compra para certos itens.
. Personalidade e autoimagem: traços psicológicos distintos, que levam a
reações coerentes e contínuas a um estímulo do ambiente.
. Renda social: pode limitar ou não o poder de compra dos consumidores.
Segundo Blackwell et al. (2011), a influência pessoal é transmitida
verticalmente pelas classes sociais quanto à moda e ao estilo. Às vezes, as
classes mais altas expressam sua riqueza por meio de um consumo
compulsivo e as classes mais baixas copiam seu comportamento.

Como características desse tipo de influência, Keren et al. (2003) descrevem que as
compras de um consumidor são influenciadas pelos pontos de vista, opiniões ou
comportamentos dos outros. Dois aspectos da influência pessoal são importantes
para o marketing: os formadores ou líderes de opinião, que exercem influência social
direta ou indireta sobre os outros; e a comunicação boca a boca, em que as pessoas
influenciam outras durante conversas frente a frente. Esta influência é a mais
poderosa fonte de informação, pois envolve amigos considerados confiáveis.
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A influência pessoal é descrita por Kotler e Armstrong (1993) como o efeito de uma
afirmação feita por uma pessoa acerca das atitudes ou probabilidade de compra de
outra pessoa.

Todos os indivíduos apresentam características com base em suas personalidades,
influenciando assim o seu comportamento de compra. A personalidade é
considerada como um traço psicológico, que acarreta reações coerentes e contínuas
sobre estímulos do ambiente. São características: autoconfiança, domínio,
autonomia, submissão, sociabilidade, postura defensiva e adaptabilidade (Mattei,
Machado & Oliveira, 2006).

2.2.1.4 Fatores psicológicos

O conjunto de fatores psicológicos combinados a determinadas características do
consumidor leva a processos de decisão e de compra. Destacam-se: motivação,
percepção, aprendizagem, memória, atitude e crenças. O momento em que os
consumidores percebem que têm necessidade ou impulso interior para atendê-la é
denominado "motivação" que compreende o conjunto de necessidades, metas,
desejos e forças positivas ou negativas que impulsionam ou afastam um indivíduo
em relação a certas ações, objetos ou condições (Sheth, Mittal e Newman, 2001;
Keren et al., 2003; Churchill & Peter, 2007; Schiffman & Kanuk, 2009 e Kotler &
Keller, 2006).

A percepção é definida como o processo de seleção, organização e interpretação
das informações recebidas para a criação de uma imagem significativa do ambiente.
As pessoas podem ter as percepções do mesmo objeto, devido a três processos:
atenção seletiva, distorção seletiva e retenção seletiva (Schiffman & Kanuk, 2009;
Karsaklian, 2008; Kotler & Keller, 2006).

Dos aspectos psicológicos que regem o comportamento do consumidor, a
percepção rege as relações entre o indivíduo e o meio em que está inserido, tendo
grande impacto sobre o comportamento de compra. Esse processo é formado de
sensação e interpretação, isto é, tudo o que os órgãos sensoriais registram e como
são organizadas estas informações. As pessoas só reparam naquilo que se
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distingue do todo, no diferente, no irregular, o que faz a sensação de natureza
diferencial (Adalberto Vieira Filho- Aline aparecida e outros- 2004- Responsabilidade
social da Empresas)

A aprendizagem consiste em mudanças no comportamento de uma pessoa,
decorrentes da experiência, sendo que a maior parte do comportamento humano é
aprendida. O início da aprendizagem decorre da interação entre impulsos, estímulos,
sinais, respostas e reforços (Schiffman & Kanuk, 2009; Karsaklian, 2008; Kotler &
Keller, 2006).

Todas as experiências acumuladas pelas pessoas ao longo da vida podem
acabar armazenadas em sua memória de longo prazo, assim, tem-se a
memória de curto prazo, um repositório temporário de informações, e
memória de longo prazo, um repositório mais permanente (Kotler & Keller,
2006, p. 186).
A atitude consiste na avaliação geral de um consumidor a respeito de um objeto,
comportamento ou conceito. Para Kerin et al. (2003), Churchill e Peter (2007),
Blackwell et al. (2011), Schiffman e Kanuk (2009), busca-se mais especificamente o
comportamento de compra do consumidor adolescente, enquanto consumidores
vulneráveis e caracterizados pela rebeldia dos jovens.

Dentre outros autores, Engel et al. (2000), Mowen e Minor (2003), Shiffman e Kanuk
(2009) e Solomon (2011) descrevem os fatores que influenciam o comportamento do
consumidor durante os estágios do processo decisório para a aquisição de um
produto. Os recursos que as pessoas dispõem influenciam a forma como elas
tomam suas decisões de consumo. São três os tipos de recursos do consumidor:
econômicos, temporais e cognitivo (Engel et al. 2000). O de maior importância nas
decisões de consumo é a disponibilidade de recursos econômicos.

Atingir os consumidores ricos, para Engel et al.(2000), é tarefa difícil. Para eles, a
riqueza não é fator determinante, visto que o patrimônio, em grande parte, é
constituído de ativos que não possuem liquidez imediata. Os profissionais de
marketing substituem a riqueza pela renda como referência. O crédito pode substituir

52

a renda, embora no longo prazo este recurso fique comprometido (Engel et al.,
2000).

O segundo fator é a disponibilidade de recursos temporais. O elemento tempo limita
a capacidade de consumo. de outro lado, alguns produtos são disponibilizados como
de mais tempo livre, como serviços de limpeza e restaurantes. Outro artifício é a
utilização da combinação de atividades simultâneas, como ler enquanto se usa uma
bicicleta de exercícios ou se assiste à televisão ou os cursos a distância, com
planejamento para economizar tempo de deslocamento ou planejar melhor o
momento para estudar (Engel et al. 2000, p. 218).

A capacidade cognitiva é o terceiro tipo de recurso do consumidor para a chamada
de atenção. "A quantidade certa de informação depende dos fatores como
envolvimento, situação e personalidade ou outras variáveis - conforme elas variam
entre si nos segmentos do mercado" (Engel et al., 2000, p. 218).
2.3 O Adolescente como consumidor – Contexto histórico

No último quarto do século passado, os padrões culturais mudaram a massificação
da comunicação. O movimento da globalização trouxe para a população mais jovem
valores morais, socioculturais e religiosos que mostraram que, mesmo distantes de
suas raízes, suas identidades foram niveladas por meio dos apelos da sensualidade
e da sexualidade. A tendência natural dos jovens a andar em grupos passou a ser
explorada comercialmente, seja do ponto de vista dos movimentos musicais, seja
como modismo criado para o consumo, tornando-os experts na arte de comunicação
virtual, navegando por mundos nunca dantes conhecidos, em que tudo é possível e
permitido. O alcance das respostas imediatistas típicas nesta faixa etária é
estimulado com o apelo sexual, sendo utilizado a cada instante como modelo de
compra e venda - ou seja, mercantilizando as relações. As músicas, com suas letras
e ritmos, envolvem-nos em uma mística de liberdade total. A mídia, que tudo torna
possível, fez dos contos de fada, em que no final a jovem encontra seu príncipe
encantado e é feliz para sempre, uma verdade virtual que invade as coisas e aciona,
em um toque mágico, soluções para momentos indesejáveis, como o de uma
gestação indesejada que termina em aborto em um simples tombo de escada, ou
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em um gran finale, no qual, à semelhança do príncipe, um personagem bonito e rico
faz a felicidade da moça humilde e grávida. A comparação entre os desenhos
produzidos pelos estúdios Walt Disney na sua nova era, iniciada com “A pequena
sereia”, em 1989, mostra haver, a partir daí, crescente aumento da ênfase na
sexualidade, sendo as características exóticas evidentes na construção

das

heroínas desses filmes (Lacroix, 2004).

O filme sobre a Segunda Guerra Mundial foi o marco para as transformações
sociais. No fim do século, os meios de locomoção favoreceram a imigração e os
meios de comunicação (jornais, rádio e televisão), criaram um momento histórico,
com quebra de valores sociais importantes, a se unirem mais, estabelecendo
padrões de convivência, nos quais a atividade sexual era tida como símbolo de
liberdade, do uso do corpo em sua totalidade (Tiba, 2009)

Dentro do seu universo, os adolescentes, para não serem excluídos, devem
seguir regras impostas pelo próprio grupo, como vestir roupas de marca;
matar aula para ficar paquerando ou batendo papo com os amigos; desafiar
os professores e debochar dos colegas; namorar ou ficar com alguém
popular; ‘ficar’ com muitas garotas em uma festa; ‘tomar porres’ e usar drogas
– se essa for uma prática de turma (Guareschi, 2008, p. 1).
No momento de adquirir, de comprar, torna-se um exigente na aquisição de
produtos, em geral, de marcas famosas, pois elas reduzem a insegurança durante a
compra e aumenta o nível de segurança de sua aceitação pelo grupo. Se for de
outra maneira, ele tende a não usar o produto, pois sua formação ainda está voltada
para a aprovação do outro, não aceitando críticas ao seu comportamento (Blackew
et al., 2011).

A adolescência é o período de vida em que colegas e pares ganham maior
importância, o que integra o processo de construção da autonomia dos jovens
diante da família em busca de suas singularidades (Monteiro et al., 2009).
Como os adolescentes modernos foram criados com a televisão e tendem a ser mais
"sabidos" do que as gerações mais velhas, os especialistas em Marketing devem
pisar leve nas tentativas de atingi-los. Em especial, os membros da geração Y
devem ver as mensagens como autênticas e não condescendentes. Como observou
um dos pesquisados: "Eles têm um alarme que dispara imediatamente [...], eles
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entram e em geral decidem rapidamente se é ou não é, se querem ou não querem.
Eles sabem que muitas propagandas são baseadas em mentiras, invenções". São
as regras de comprometimento e atratividade quando se trata de adolescentes
consumidores (Solomon, 2011, p. 545).

Não fale com superioridade. Os consumidores mais jovens querem sentir que estão
chegando às suas próprias conclusões sobres os produtos. Nas palavras de um
adolescente,
Eu não gosto quando alguém me diz o que fazer. Esses comerciais sobre
drogas e sexo dão sermão. O que é que eles sabem? Também não gosto
quando mostram uma grande festa e dizem pra gente participar usando tal
produto. Não é assim que funciona.
Não tente ser o que você não é. Permaneça fiel a sua imagem de marca. Os jovens
valorizam a fala direta. Empresas que fundamentam o que dizem os impressionam.
Ser interativo e não alonguar a venda, pois os jovens da geração Y gostam de
encontrar as marca em lugares inesperados. A perspectiva de descobrir comerciais
interessantes é uma razão para eles estarem assistindo àquele programa de TV. Se
eles quiserem saber mais a respeito, vão procurar seu site (Solomon, 2011, p. 545)

Os componentes da geração Y nasceram entre 1984 e 2002. Eles já
perfazem aproximadamente um terço da população dos EUA e gastam 170
bilhões de dólares por ano, incluindo o seu próprio dinheiro e o do seu pais.
Os membros da geração Y são "Malabaristas" que valorizam tanto ser livres
quanto apegado aos pais.
Diferente dos seus pais ou irmãos mais velhos, as pessoas da geração Y
tendem a manter valores relativamente tradicionais e acreditam no valor da
adequação, em vez da rebeldia; enfatizam o trabalho de equipe, avaliação em
equipe, esportes coletivos, serviços comunitários e aprendizagem. São
confiantes no governo e no pai e na mãe” (Solomon, 2011, p. 544).
É preciso mostrar que você entende o momento por que eles estão passando, mas
de forma leve. O benefício do produto é associado ao estresse por que pode estar
passando um adolescente; O produto funciona como um "amuleto de sorte" para
este adolescente, que, emocionalmente, se sente mais seguro e protegido ao utilizar
uma marca forte. Os profissionais de marketing inventaram o termo tweens para
descrever os 27 milhões de adolescentes que gastam 14 bilhões de dólares por ano
em roupas, eletroeletrônicos, filmes e outros produtos "legais". Os tweens são
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compreendidos pelos estudos de marketing como os jovens situados entre a infância
e adolescência e exibem características de ambos os grupos de idade. Como um
tween comentou: "Quando estamos sozinhos ficamos esquisitos e malucos e ainda
nos

comportamos

como

crianças,

mas,

em

público

somos

como

adolescentes"(Solomon, 2011, p. 546)

2.3.1 O consumidor adolescente

Nesta parte do estudo, busca-se compreender como age, pensa e se desenvolve em
suas várias etapas, o jovem quanto a seu desenvolvimento e comportamento social
e enquanto consumidor (Monteiro et al., 2009)

O estudo de crianças e adolescentes como consumidores floresceu e ganhou
visibilidade entre a comunidade de marketing a partir da metade dos anos de 1970,
principalmente com os "trabalhos que buscavam explorar a aprendizagem do
consumo como parte de um processo de socialização" (Ward, 1974; Moschis &
Moore; Stephens, 1977; Churchill, 1978, como citados por Barcelos, 2010) e aqueles
motivados por preocupações sociais quanto aos efeitos do marketing e da
propaganda sobre este público (John, 1999). Desde então, uma quantidade bastante
expressiva de pesquisas se acumulou sobre o assunto. Os pesquisadores
exploravam uma grande faixa de tópicos acerca da sofisticação dos adolescentes
como consumidores, incluindo seu conhecimento sobre produtos, marcas,
propagandas, compras, precificação, estratégias para tomadas de decisão,
influência dos pais e métodos de negociação (Belk, Bahn & Mayer, 1982; Tootelian
& Gaedeke, 1992, como citados por Barcelos, 2010).

Com base nos estudos de Ginsburg e Opper (1969), a pesquisa de Barcelos (2010)
explica que esses estudiosos buscavam explicar a aprendizagem do consumo pelos
jovens buscando explorar inicialmente o desenvolvimento de capacidades cognitivas
necessárias para as atividades de consumo, utilizando a teoria de desenvolvimento
cognitivo de Piaget e a teoria de socialização do consumo, de Ward (1974), Eles
abriram o caminho para uma serie de trabalhos bastante expressivos sobre o
consumo como parte de um processo social, e não apenas como aquisição de
habilidades mentais especificas.
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Em relação ao consumo, Barcelos (2010) cita Vandermerwe (1990), pois este afirma
que os jovens de hoje possue mais dinheiro, independência e oportunidades para
comprar, procurando ativamente por informações e opções para fazer o que é
melhor para eles como indivíduos. De acordo com o conceito amplo de consumo de
Shelth et al. (2001), a atividade do consumidor compreende três papeis, que podem
ou não ser desempenhados pela mesma pessoa: o usuário, aquele que pessoa que
consome ou utiliza o produto; o pagante, aquele que financia a compra; e o
comprador, aquele que participa da obtenção do produto no mercado. Os
adolescentes, principalmente os mais jovens, se encaixam com frequência em uma
ou mais destas situações. Ainda que sejam usuários e, muitas vezes, possam
decidir ou influenciar a decisão de compra do produto, normalmente, não são os
pagantes de todos os produtos que consomem, principalmente no caso de
aquisições mais caras.

Por essas razões, considera-se para o estudo do comportamento do consumidor
adolescente apenas a aquisição em si dos produtos, mas também, e sobretudo, as
ações, os significados e as motivações envolvidos no seu papel de usuário (Shelth
et al., 2001).

O público infantojuvenil é visto hoje como cliente potencial ao estabelecer um padrão
de consumo próprio e mostrar alto poder de decisão de compra sobre o consumo
familiar. Os adolescentes estão ficando adultos mais cedo; ou seja, assumindo
hábitos de consumo precocemente. As duas razões que explicam esta situação são:
a) as mudanças ocorridas na dinâmica familiar nas últimas décadas; e b) o impacto
da tecnologia sobre o mundo infantojuvenil (Ventura, 2010).

O consumo tem sido tema de diversos estudos nas áreas da Economia, da
Sociologia, da Antropologia e também da Psicologia. O desenvolvimento do
capitalismo tem gerado não apenas lucro, mas também uma infinidade de
necessidades materiais que tem levado a sociedade a uma cultura de consumo.
Esta cultura de consumo tem-se revelado uma característica marcante dos séculos
XX e XXI, o capitalismo. A criação de necessidades materiais tem sustentado uma
rede de consumidores ávidos por novos produtos. Em função disso, há a elevação
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da valorização subjetiva dos bens para o sujeito (Mancebo, Oliveira, Fonseca &
Silva, 2008).

A cultura de consumo permeia todas as faixas etárias da sociedade. Vai desde a
criança até a terceira idade. Ela cria o desejo de compra, que resulta no aumento do
consumo. Uma vez que este comportamento não é uma característica específica de
uma faixa etária - por exemplo, entre adultos apenas -, é importante formular a
seguinte pergunta: De que maneira fatores culturais, sociais, psicológicos e pessoais
têm influenciado o comportamento de consumo entre adolescentes na atualidade? O
objetivo é analisar a relação entre tais fatores e o comportamento de consumo do
adolescente (Mancebo, et al., 2008).

Segundo Mancebo et al. (2008), a diferença entre o consumismo dos séculos
anteriores e o desta geração é que antes se consumia para viver, enquanto hoje
vive-se para consumir. O consumo não é motivado por necessidades reais, mas pelo
simples prazer e perspectiva da aceitação pelo grupo social. As circunstâncias
históricas atuais revelam um comportamento de consumo diferente daquele dos
séculos XVII, XVIII e XIX. O que no passado era tido e mantido apenas como
relação de troca, hoje, como comportamento de consumo, configura-se como um
elemento fortemente ligado à felicidade (Conte, Henn, Oliveira & Wolff, 2007).

O comportamento de consumo do adolescente precisa ser observado na
contemporaneidade. Suas peculiaridades dão ao tema nuanças específicas. Vive-se
num tempo de mudanças rápidas e drásticas. Observa Outeiral (2001, p. 113): “O
tempo das crianças e dos adolescentes é muito mais rápido do que o tempo dos
adultos”. Para este autor, o enfoque está nas mudanças subjetivas. Ele afirma que
essas mudanças trazem profundas rupturas de ideias e de valores. Outra
característica desse tempo é a cultura do descartável: "a modernidade busca a
permanência e a pós-modernidade, o descartável" (Outeiral, 2001, p. 113).

Estamos diante de uma cultura que processa mudanças rápidas e significativas.
Vivemos numa cultura de bens e valores descartáveis e de uma estética que
privilegia a beleza como instrumento de impressionismo. De forma geral, tal estética
transmite uma realidade aparente distinta da interioridade. Por isso é compreensível
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detectar na contemporaneidade a prática de consumo sendo determinada, na vida
dos adolescentes, pela busca da felicidade, por necessidades psicológicas, sociais,
culturais e pessoais. Tudo se processa muito rápido, não há exercício do raciocínio
lógico e filosófico e toda ênfase está focada na beleza externa com padrão absoluto
para o alcance da felicidade (Outeiral, 2001, p.113).

Esse sujeito produzido pela sociedade capitalista é identificado pelos produtos que
consome: tipo de carro, marca de cigarro que usa, tipo de perfume etc. Estes apelos
da mídia dão a este sujeito a ideia de reconhecimento social, mas isso não ocorre de
fato. Esse sujeito é altamente seduzido pela mídia com atrativos que o persuadem à
autoafirmação de

seu ego fragilizado, que busca

compensação de sua

individualidade enfraquecida (Conte et al., 2007).

Ao consumir, o adolescente apresenta-se com artigos de tal qualidade que é
elogiado, valorizado e comentado pelo grupo, sob a percepção da estreita relação
entre o objeto de consumo e sua maior penetração e influência entre seus iguais na
busca não declarada e definida da felicidade. Com o advento das vitrinas e das
estratégias de venda, a visualização das mercadorias se expandiu, desencadeando
sentimentos que expressavam elementos subjetivos da personalidade, revelando
uma estreita ligação emocional do sujeito com o objeto a ser comprado (Conte et al.,
2007).

A necessidade de aceitação e a insegurança, são as principais causas do
comportamento consumista entre os jovens. Para este autor, o consumidor pode ser
definido como aquele que tem poder aquisitivo para comprar e escolher entre as
diversas opções que se encaixam melhor às suas necessidades e desejos. Afirma,
ainda, que o comportamento de consumo é influenciado pelos fatores culturais,
sociais, pessoais e psicológicos. Entende como fatores culturais que influenciam o
comportamento de consumo, principalmente, as divisões de classe, com seus
aspectos peculiares, que forçam aquisições que promovem a nivelação do indivíduo
às camadas superiores na sociedade, com o significado de importância pessoal
(Conte et al., 2007).
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Os fatores sociais significativos para a prática do consumo são determinados por
familiares, amigos e vizinhos. Viver de acordo com a família e apresentar-se aos
amigos e vizinhos paramentado em termos de vestuário e adereços tecnológicos
significam a busca pela aceitação e o apreço dos outros (Sales, 2005).

Sob o aspecto pessoal, o objeto de consumo é adquirido para reforçar os traços de
identidade e de características específicas do adolescente. A preocupação é
conquistar o respeito e a admiração das pessoas dos grupos onde vive inserido
(Sales, 2005).

Confirmando o fator pessoal, tem-se a relação do consumo com a construção da
identidade do adolescente. A mudança de paradigma na Modernidade acerca do
comportamento de consumo tem a ver diretamente com a formação da identidade.
Mais do que isso, "o indivíduo projetava suas peculiaridades emocionais nas
mercadorias e, em seguida, adquiria-as como se fizesse parte de seu caráter
permanente e interior (Conte et al., 2007, p. 96). Por essa perspectiva, o
comportamento de consumo apresenta-se como expressão da identidade do sujeito,
Conte et al. (2007, p. 97), destacam que "em que tanto mais poder os objetos
adquirem quanto mais o interior está esvaziado e exteriorizado". Sales (2005) afirma
que a identidade da criança e do adolescente é construída hoje numa cultura
caracterizada pela existência de uma indústria de informação, de bens culturais, de
lazer e de consumo. Para o autor, os objetos e as coisas que possuímos demarcam
relações sociais, definem o estilo pessoal e hierarquizam e descriminam grupos.
Dizem quem somos, mostrando nossos interesses, gostos e estilo de vida. E,
finalmente, citam os fatores psicológicos, sendo os principais: personalidade,
motivação, percepção, aprendizagem e memória (Conte et. al., 2007). A motivação,
a percepção e a história de vida do adolescente (envolvendo aprendizagem e
memória) são fortes fatores subjetivos, internos, atuando no processo de consumo
sob a sensação (quase nunca perceptível) de que necessidades emocionais estão
sendo satisfeitas. Geralmente, a percepção é apenas da necessidade de comprar,
mas nunca da razão real envolvida. O consumo assume na Modernidade
característica não apenas mercadológica, ou de troca de mercadoria, mas,
sobretudo, aspectos psicológicos e culturais na construção da visão de mundo
(Conte et. al., 2007).
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Considerando a iniciação precoce dos adolescentes na vida sexual e as
complicações existentes em casos de concepção com indivíduos dessa idade, o uso
de anticoncepcionais entre indivíduos desta faixa etária é cada vez mais premente.
Entre 12% e 15% dos adolescentes no Brasil sexualmente ativos assumem que não
utilizam nenhum método de contracepção (Organização das Nações Unidas para a
educação, a ciência e a cultura (UNESCO), da mesma forma que 32% utilizam não
costumeiramente (Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Já na
realidade americana, dos adolescentes sexualmente ativos, 70,2% afirmaram utilizar
mais de um tipo de método contraceptivo na última relação sexual (Averett, Rees &
Argys, 2002).

Outro contexto em relação ao comportamento do consumidor adolescente está
diretamente ligado aos profissionais de marketing que lidam com este nicho de
mercado, os quais podem desempenhar um papel na educação destes
consumidores quanto aos critérios que devem ser usados como atributos
determinantes da compra. Estes profissionais recomendam eficazmente um novo
critério de decisão, que deve transmitir três tipos de informação: a) deve indicar que
há diferenças significativas entre marcas em relação aquele atributo; b) deve
fornecer ao consumidor uma regra para a tomada de decisão - decisão entre marcas
concorrentes ou uso do atributo como critério; c) deve transmitir uma regra
facilmente integrada ao modo como a pessoa tomou a decisão anteriormente, senão
é provável que a recomendação seja ignorada porque exige muito trabalho mental
(Solomon, 2011).

Compreender o comportamento do consumidor e entender as técnicas de pesquisa
de mercado e de gerenciamento de produtos entre outros, são apenas alguns dos
aspectos que, associados a propaganda, tornam o marketing um assunto a ser
apreciado no campo social e profissional (Cobra, 2002).

Em relação aos adolescentes enquanto consumidores, deve-se, em qualquer
segmento de mercado, atentar-se à questão “custo” final. Isto porque as percepções
de preço deste consumidor são afetadas por diferentes estratégias de determinação
de custos. Tradicionalmente, o preço funciona como o principal determinante da
escolha dos consumidores, principalmente em camadas e grupos mais pobres e
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para produtos do tipo commodity, como contraceptivos. O preço permanece como
um dos elementos fundamentais para a determinação da participação de mercado e
da lucratividade das empresas. De modo geral, os consumidores, são menos
sensíveis a preço para produtos que custam muito caro ou comprados com pouca
frequência (Kotler & Keller, 2006).

A renda disponível, poupança e patrimônio, condições de crédito, atitudes em
relação as despesas versus poupança, são elementos determinantes das condições
econômicas que afetam diretamente a escolha dos produtos. O estilo de vida é o
padrão de vida expresso em termos de atividades, interesses e opiniões (Medeiros &
Cruz, 2006).

Dembo e Lundell (1979) afirmam que um dos fatores associados à não utilização de
anticoncepcionais entre os adolescentes è a falta de conhecimento acerca de
questões

concernentes ao ato sexual. Darabi, Jones, Varga e House (1982)

corroboram, apontando a falta de compreensão entre os adolescentes sobre
menarca, ciclo menstrual, tempo de fertilidade e processo de concepção.
Adentrando a realidade brasileira, pesquisa realizada com jovens entre 12 e 19 anos
por Martins, Costa-Paiva, Osis, Sousa, Pinto & Tadini, (2006a) mostraram que,
diante da alta exposição da população à informação sobre os métodos
anticoncepcionais, 95% dos jovens disseram que conhecem algum tipo de
contraceptivo. Contudo, ao avaliar o conhecimento deles acerca do tema, a taxa de
acerto nas questões variou por volta de 70% para o caso da camisinha masculina,
entre 25% e 57% para a pílula feminina e 50% para o DIU e para a tabelinha. Belo e
Silva (2004) encontraram em seu estudo com jovens grávidas que apenas 32%
utilizavam métodos anticoncepcionais antes de ficarem grávidas, sendo que apenas
51,2% realmente gostariam de ter ficado grávidas. Ambos os estudos denotam que,
apesar do conhecimento elevado sobre os métodos anticoncepcionais, têm pouca
acurácia acerca desse conhecimento - ou seja, não conhecem o suficiente para
utiliza-lo

adequadamente. Os trabalhos fazem ainda emergir uma grande

preocupação na comunidade, a de que, apesar do conhecimento, grande parte dos
adolescentes ainda não adquiriu a consciência de utilizar os métodos contraceptivos
sistematicamente antes de realizar as atividades sexuais (Belo & Silva, 2004).
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2.3.2 Teorias e desenvolvimento da adolescência

No

decorrer

da

história,

fica

evidenciado

que

as

principais

teorias

do

desenvolvimento foram responsáveis por explicar o fenômeno da adolescência com
base em duas questões principais: a adolescência como uma fase distinta no
desenvolvimento; e a adolescência como um período caracterizado por crescentes e
inevitáveis níveis de turbulência. Tais questões organizaram as teorias da
adolescência sob princípios organísmicos ou contextualistas, diferenciando-as em
teorias biológicas, psicanalíticas, socioculturais e cognitivas. Em sua maioria
organísmicas, estas teorias tinham como fundamento o mundo como um organismo
vivo e o indivíduo como um agente ativo em seu próprio desenvolvimento, sendo o
resultado de suas propriedades e metas (Goosens, 2006).

2.3.2.1 Primeira Fase: a descrição dos processos de desenvolvimento na
adolescência
Nesta primeira, Senna e Dessen (2012) destacam-se a obra de G. Stanley Hall
"Adolescência", publicada em 1904. Com ênfase na teoria biológica, apoiava-se no
"desenvolvimento das espécies (filogênese) e na recapitulação do desenvolvimento
do indivíduo (ontogênese). Hall define a adolescência como um período de transição
universal e inevitável, considerando-a como um segundo nascimento" (Senna &
Dessen, 2012, p. 102). Corroborando com Arnett (1999), as autoras explicam que
ele "reconhece a influência da cultura, ao mesmo tempo em que valoriza as
diferenças individuais do adolescente e sua característica de plasticidade
(maleabilidade)". E, ainda, que seu "estudo pode ser considerado inovador e
provocativo

para

sua

época,

um

precursor

das

teorias

contextualistas

contemporâneas" (Senna & Dessen, 2012; Arnett, 1999).

De acordo com Oliveira (1992) , observa-se nessa fase aumento das forças
instituais, como a maturação dos órgãos reprodutores e as mudanças fisiológicas da
puberdade. Geralmente, essa fase terminar aproximadamente aos 16 anos e tem
como características a rebelião contra os adultos e seus valores, narcisismo,
necessidade de pertencimento a um grupo ou uma tribo, intensificação dos impulsos
que são observados nas emoções sexuais, atividades masturbatórias, busca de
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relações sexuais, aumento da agressividade bem como da capacidade intelectual e
emocional e mudanças repentinas e imprevisíveis de humor e comportamento.

Um segundo grupo, o das teorias fundamentadas nos pressupostos da psicanálise
de Sigmund Freud (1856-1939), segundo Sena e Dessen (2012, p. 102), não foi
identificado a "adolescência como fase distinta no desenvolvimento, apesar de
considerá-la crucial". De acordo com as autoras,

[...] esta perspectiva preconizou a pessoa como dotada de um reservatório de
impulsos biológicos básicos, identificando a emergência de determinado
aspecto da sexualidade humana a cada fase distinta do ciclo vital. Assim, na
adolescência ocorre a reativação, na forma madura e genital, de vários
impulsos sexuais e agressivos experimentados pela criança nas fases iniciais
do seu desenvolvimento (oral, anal e edípica). A intelectualização é o
mecanismo de defesa adotado pelo adolescente para lidar com a sua revolta
emocional, conduzindo-o a mudar seus interesses das questões concretas do
corpo para as questões mais abstratas, isentas de emoção. Logo, os conflitos
da puberdade são considerados normais e até necessários ao seu
funcionamento "adaptativo", na busca por um novo sentido de personalidade
e papel social (Senna & Dessen, 2012, p. 102).
Fundamentadas em Margaret Mead (1928/1979), as autoras explicam que o terceiro
grupo de teorias de desenvolvimento tem seu reconhecimento por

[...] priorizar aspectos socioculturais da adolescência e Desenvolvimento
Humano e Adolescência preconizar que o comportamento do adolescente é
moldado, até certo ponto, pelo ambiente social imediato (pais e pares) e pelo
ambiente social amplo (cultura). Na busca por examinar a universalidade da
ideia de turbulência atribuída à adolescência, antropólogos sociais e culturais,
com destaque para Margaret Mead, relacionam a rebeldia da puberdade (fase
universal) contra a autoridade dos pais ao idealismo do jovem, dependendo
do estilo de vida e da cultura na qual ele está inserido (Senna & Dessen,
2012).
2.3.2 2 Segunda Fase: A visão contextualista do desenvolvimento do adolescente

Goosens (2006) e Senna e Dessen (2012) afirmam que esta fase dos estudos
científicos teve o seu início na década de 1970, a partir da desvinculação das
pesquisas empíricas dos modelos teóricos clássicos e do surgimento de novos
modelos e questões relacionadas com o desenvolvimento humano. "Estes modelos
refletiam uma visão contextualista, que enfatiza o indivíduo e o ambiente na sua
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dinâmica de relações bidirecionais, bem como o papel do tempo e do espaço no
desenvolvimento humano" (Senna & Dessen, 2012, p. 103). Segundo as autoras,

[...] as interações pessoa-contexto passam a ser vistas como um fenômeno
do desenvolvimento psicológico que implica considerar: (a) a pessoa em
constante desenvolvimento, devido ao fluxo de contínuas mudanças nas
relações que ela estabelece com o ambiente; (b) o desenvolvimento humano
caracterizado pelo grande potencial para mudança sistemática (plasticidade),
em qualquer ponto no curso de vida; e (c) o significado do desenvolvimento
humano inserido no contexto socio-histórico em que ele acontece (Senna &
Dessen, 2012, p. 103).
Sustentadas por Gottlieb (1996) e van Geert (2003), as autoras explicam que

De acordo com esta visão, cada indivíduo tem seu desenvolvimento delineado
por inúmeros fatores reciprocamente interativos, que variam de acordo com o
tempo, o contexto e o processo, e que, a cada etapa desse processo, novas
possibilidades são geradas para a próxima (Sifuentes, Dessen & Lopes de
Oliveira, 2007). Em outras palavras, o desenvolvimento ocorre por meio de
forças internas e externas, denominadas de co-ação, que atuam de modo
complementar e bidirecional no sentido de adaptar e manter o equilíbrio e a
harmonia do sistema diante de situações novas ou adversas (Gottlieb, 1996;
van Geert, 2003, citados por Senna & Dessen, 2012, p. 103).
As autoras consideram inapropriada a "visão de uma adolescência única, presente
ainda hoje, [...] sobretudo, limitada e ultrapassada" (Senna & Dessen, 2012, p. 106).
Apoiadas em Larson et al. (2002), consideram, ainda, que "não se pode mais admitir
que a ideia tradicional de rebeldia (tempestade e estresse) seja típica, universal ou
mesmo inevitável nesta etapa do curso de vida". Entender o adolescente
fundamentado em fatores particulares, aspectos genéticos e ambientais, corre-se o
risco de inviabilizar diálogo maior com as várias áreas de pesquisa, com os
pesquisadores, com os profissionais e os políticos.

A reflexão que as autoras fazem é de que "a adolescência não é algo acabado, que
tenha um início e um fim bem definidos. A delimitação deste período ultrapassa
aspectos cronológicos e biológicos e esbarra em condições sociais, culturais,
históricas e psicológicas específicas" (Senna & Dessen, 2012, p. 107). Assim, sua
compreensão deve ter como base "a noção de que um mesmo resultado em
desenvolvimento pode ser alcançado por diferentes meios e em contextos
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relativamente diferentes", e ainda, "investigar os mecanismos subjacentes à
competência do adolescente pode gerar uma compreensão mais acurada das
características que emergem nesta fase" (Smetana et al., 2006, citado por Senna &
Dessen, 2012, p. 107).

Em uma visão contextualista, Franco (2014) explica que a adolescência foi
compreendida como uma fase distinta do desenvolvimento e como um período
marcado por elevados níveis de turbulência. Assim, a adolescência é compreendida
como uma fase de transição da infância para a idade adulta, marcada apenas por
mudanças nos diferentes aspectos da pessoa como os sentimentos, cognições e
interações. E, de acordo com as perspectivas citadas, não foram suficientes para
explicar o desenvolvimento nessa etapa do curso de vida.

2.3.2.3 A influência da propaganda no processo de decisão de compra do
adolescente brasileiro
De forma geral, pesquisas na área do Comportamento do Consumidor no Brasil são
poucas, principalmente sobre o consumidor adolescente. Contudo, percebe-se
mundialmente, que o novo adolescente é mais independente dos seus pais. "Eles
estão mais independentes em relação às suas escolhas e são tidos como potenciais
consumidores em si mesmos (Belch & Belch, 2004; Czinkota & Ronkainen, 2004,
citados por Silva, Roazzi & Souza, 2011, p. 12). De acordo com os autores, no
Brasil, essa nova realidade pode ser exemplificada pela "a redução da idade mínima
para a emancipação legal do cidadão, hoje estabelecida em 18 anos (e não 21 como
antigamente) pelo novo Código Civil de 2002 (Silva, Roazzi & Souza, 2011, p. 12).
Com o recente desenvolvimento econômico brasileiro, observou-se o aumento do
poder aquisitivo, novas ascensões sociais, o crescimento do consumo aliado com os
novos desafios nas diversas esferas da sociedade. "Acesso a cartão de crédito está
bem mais facilitado, existe a possibilidade de comprar sem sair de casa (compra via
Internet, ainda que de forma muito limitada por uma questão estrutural, social e de
segurança) e voar, em muitos casos, ficou mais barato do que viajar de ônibus
(Silva, Roazzi & Souza, 2011, p. 12). Ao mesmo tempo em que essas mudanças
ocorrem no Brasil, esses e outros eventos também acontecem em nível global,
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novas tendências e valores vão surgindo com consequências positivas, mas também
com as consequências negativas outrora previstas (Silva, Roazzi & Souza, 2011).

A massividade da comunicação, a liberação indiscriminada do conhecimento, a
mudança rápida de costumes e de valores éticos, morais e a interpenetração
de culturas diferentes por intermédio de rápidos e eficientes meios de
comunicação tendem a saturar o aparelho psíquico. Ante a saturação do
aparelho psíquico, este, como expressou Grimson (1991), cede à tentação de
um discernimento estético (Levisky, 1998, citado por Silva, Roazzi & Souza,
2011, p. 13).
Considera-se que a propaganda tem como propósito aumentar as vendas, divulgar
o produto, informar, lembrar, persuadir e comunicar, fazendo com que os
consumidores procurem mais rapidamente as ofertas divulgadas pelas empresas.
Kotler e Keller (2006) observam que ela pode ser: a) informativa, desenvolvendo
uma demanda inicial; b) persuasiva, quando a demanda é seletiva e de preferência;
c) de lembrete, fazendo o consumidor lembrar sempre do produto; e d) de reforço,
fazendo o consumidor identificar que fez a escolha certa. Quanto a publicidade,
entende-se que o anúncio como a parte mais importante do meio publicitário, pois
utiliza a comunicação com o intuito de vender, despertar no consumidor um desejo
de possuir, e divulgar o produto. Portanto, o objetivo da propaganda é convencer o
consumidor que há uma necessidade de comprar e isso ocorre graças às estratégias
usadas e a publicidade que a divulga (Freitas, Souza, Baptista & Oliveira, 2013)

Nessa transformação cultural se encontra o adolescente que "vivendo sua crise de
identidade, portador de um ego com características específicas, ele possui um
terreno fértil para sofrer induções, sugestões, pregações de toda natureza, podendo
ser utilizado como cidadão de papel, na expressão de Dimenstein (1993)" (Levisky,
1998, Silva, Roazzi & Souza, 2011, p. 13).

Concordando com Bee (2003) Silva, Roazzi & Souza (2011), explicam que o
adolescente ficou sucetível a influências socioculturais que são características desse
período de desenvolvimento, quando aspectos como a autoestima e o “self” são
confrontados. Observa-se a ocorrência de momentos de instabilidade e de
mudanças na personalidade seguidos de desordenamentos do comportamento.
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Desta forma, devido à fragilidade deste período de desenvolvimento e
refinamento da personalidade do indivíduo, é plausível afirmar que seria
justamente em tal fase do desenvolvimento do ser humano em que a
propaganda exerce seu maior poder de influência sobre o consumidor. Por
outro lado, de um ponto de vista cognitivo, Piaget (1950) afirma que é durante
a adolescência que o indivíduo desenvolve completamente sua capacidade
hipotético-dedutiva, sendo capaz, assim, de utilizar o raciocínio lógico que é a
base para o pensamento crítico. Trata-se de uma capacidade que pode ser
usada diante de determinadas situações para direcionar processos decisórios.
Todavia, a qualidade da capacidade crítica do adolescente vai depender
também de aspectos relacionados ao processo de identificação, o qual na
perspectiva da teoria social cognitiva pode se dar através do processo de
modelagem; de imitação de um modelo escolhido pelo adolescente (Bandura,
1986, citados por Silva, Roazzi & Souza, 2011, p. 13).
Nesse contexto, é possível afirmar que, "se o adolescente toma como modelo
pessoas extremamente influenciáveis e de baixa capacidade crítica, ele assimilará
também tais características, consequentemente tornando-se muito mais passivo
diante de influências externas como propagandas (Silva, Roazzi & Souza, 2011, p.
12. Entretanto, Bee (2003, citado por Silva, Roazzi & Souza, 2011, p. 14), ao se
referir às interações dos adolescentes com seus pares, afirma que "eles não imitam
cegamente seus companheiros e tendem a se associar a grupos, que compartilhem
seus valores, atitudes e comportamentos". Em que medida os adolescentes são
influenciados por fatores psicológicos intrínsecos e/ou por fatores do ambiente ainda
é uma pergunta difícil de responder.

As teorias de Piaget e de Skinner são consideradas escolas importantes do
pensamento relacionadas à aprendizagem e ao processo de decisões do marketing,
refletindo nas estratégias e no comportamento de compra de consumidores. Em
Piaget a aprendizagem se faz na construção do conhecimento a partir do
desenvolvimento físico neurológico e psicológico. Para Skinner, o reforço e,
especialmente, as contingências de reforço. São elas que levam à aprendizagem.
Ressalta-se que o importante é a organização das situações com a finalidade de
promover o reforço das respostas dadas pelo sujeito, aumentando a probabilidade
de ocorrência. Dessa maneira, o profissional de marketing precisa conhecer essas
teorias para desenvolver suas campanhas (Correa & Crescitelli, 2009).
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Shaffer (2002) afirma que as pesquisas sobre Comportamento do Consumidor não
acompanham as mudanças no contexto mundial, bem como nos contextos local,
nacional e regional, que influenciam a família, a vizinhança e os amigos, no qual o
adolescente está inserido. De acordo com o autor, algumas pesquisas americanas já
apontaram que os adolescentes realmente são influenciados por comerciais. Mas,
para Silva, Roazzi e Souza (2011), tem que ser considerada a realidade e a cultura
do adolescente brasileiro que é muito diferente do adolescente americano. E ainda,
pesquisas apresentam uma tendência a mostrar que os comerciais exercem maior
influência em crianças e não em adolescentes.

Ao que parece, fazem-se necessárias novas iniciativas científicas que tenham
como objetivo verificar se a propaganda influencia de forma determinante a
decisão de compra do consumidor adolescente de diferentes realidades
socioculturais. Considera-se aqui “propaganda” como toda e qualquer forma
de anúncio de um produto (ex: Outdoors, Bussdoors, Banners, TV, Rádio,
Jornal e Internet), pois, a intenção do presente trabalho não é verificar
especificamente o efeito de um dos veículos de propaganda, mas sim se, na
opinião do pesquisado, a propaganda influencia de forma determinante suas
decisões de compra (Silva, Roazzi & Souza, 2011, p. 13).
Quando um ser humano se depara com um problema, a sua maneira de resolvê-lo,
as etapas percorridas, as estratégias utilizadas para chegar a uma solução, tudo
parece estar longe de ser um fenômeno passível de ser compreendido de maneira
simplória. Há indicativos de vários estudos (Gardner, 2003; Damásio, 2003)
Kahneman, 1974) que sustentam o fato de que indivíduos desenvolvem seus
próprios estilos ao engajarem na resolução de um mesmo problema, apesar da
tentativa de alguns modelos insistirem em uniformizar o comportamento humano.
Entretanto, a existência de modelos gerais não implica considerar todas as pessoas
como iguais ou na inexistência de estilos pessoais. Loewenstein e Lerner (2003)
preconizam sistemas decisórios racionais e emotivos em todas as pessoas, mas
cada um tem o seu próprio equilíbrio entre esses dois sistemas.

A possível ilusão da crença na influência determinante da propaganda no processo
de decisão de compra pode estar no fato de se considerar que o estímulo veiculado
pela propaganda gera uma necessidade, quando faz mais sentido supor que seja
uma combinação de vários fatores (biogênicos, psicogênicos, sociais, culturais,
intelectuais, inconscientes, etc.) que antecedem a propaganda que impulsiona, ou
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não, um indivíduo a comprar, principalmente, em uma sociedade capitalista em que
tudo, de saúde a diversão, é um produto a ser comprado. Comprar é uma realidade
inevitável na atualidade, sendo a propaganda um agente fornecedor de informações
sobre como, onde e quando se obter determinados produtos independente de ser
uma necessidade ou um desejo específico do consumidor. Existem, outros fatores
incontroláveis, tais como: estado emocional do consumidor no processo de decisão
da compra, a influência de amigos, da família, de parceiros, a condição financeira do
consumidor, e

valores

pessoais, dentre

outros.

Tais fatores

podem

ser

determinantes na hora da tomada de decisão do consumidor e levá-lo a tomar
decisões completamente diferentes daquelas esperadas a priori (Silva, Roazzi &
Souza, 2011).

Milhares de propagadas são veiculadas diariamente, mas não responde-se aos
estímulos veiculados por elas. Observa-se que não existe consenso entre os
pesquisadores da área em relação aos seus efeitos sobre o indivíduo. Uns afirmam
que esta tem poder de persuasão sobre o consumidor, outros afirmam que não
(Willemsens, Perin & Sampaio, 2006).

Alguns autores, como Heath e Nairn (2005), alegam que estímulos da propaganda
podem atuar de forma tardia, prolongada e inconsciente com base no que eles
chamam de “memória implícita” e “aprendizagem implícita”. Esses autores, no
entanto, baseiam-se em poucas referências sobre o efeito da memória sobre a
afetividade e as emoções, além de trazerem à tona afirmações bastante subjetivas
sobre os níveis de atenção do consumidor. Também pouco explicam exatamente por
que é que somente em baixos níveis de atenção a memória e aprendizagem
implícitas dos consumidores são “acionadas”. Outras contradições sobre os
supostos efeitos poderosos da propaganda persistem, como no caso do "DTC
Advertising" nos EUA (Spake & Joseph, 2007).

Considerando-se o inconsciente de cada consumidor, que atua de maneira"
individual e invisível, que diferença, na prática, há em afirmar que foram os efeitos
tardios da propaganda absorvidos pela memória implícita ou pelo inconsciente dos
consumidores que os fizeram comprar determinado produto?" (Silva, Roazzi &
Souza, 2011, p. 14).
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Se as afirmações de Heath e Nairn (2005) são plausíveis, então

[...] aceitar que propagandas elaboradas conscientemente por um grupo de
pessoas podem influenciar decisivamente o inconsciente de outras seria uma
façanha difícil de realizar em termos práticos, pois o acesso a alguns
conteúdos do inconsciente de uma pessoa pode se dar apenas por meio da
hipnose (prática esta abandonada pelo próprio Freud), de um esforço
individualizado e consciente de um indivíduo em acessar memórias/fantasias
passadas dele mesmo e da interpretação cuidadosa dos conteúdos de
sonhos e falas de alguém por um especialista bem treinado. Em qualquer
uma das opções anteriores pressupõe-se uma ação direta e consciente, seja
de um especialista que faça um acompanhamento consciente e
individualizado da história da pessoa analisada, seja do próprio sujeito em seu
esforço consciente de acessar suas próprias memórias/fantasias passadas.
Sem um acompanhamento pormenorizado da história de um indivíduo e de
interpretações sistemáticas de comum esforço entre terapeuta e analisado, o
acesso a conteúdos inconscientes é praticamente inviável. Há aqui uma
relação difícil, dual e de esforço consciente e deliberado de ambas as partes
para se acessar o inconsciente de apenas uma pessoa. A dificuldade
aumenta quando se amplia essa relação a milhares de pessoas ao mesmo
tempo e com a tentativa de manipulação desses conteúdos de maneira
massificada (Silva, Roazzi & Souza, 2011, p. 14).
Como afirma um publicitário entrevistado no estudo feito por Piedras (2006, p.10),
“há indícios de que as pessoas não se deixam mais enganar... Eu tenho que buscar
o consumidor porque ele não quer mais ver propaganda” – ou será porque ele nunca
deu mesmo a tão desejada importância às propagandas? Em congruência com os
argumentos acima, Maman (2006) enfatiza que, apesar de massivos investimentos
em propaganda e na crença do poder deste instrumento, observa-se nos últimos
anos o desaparecimento de inúmeras empresas: Mappin, Mesbla, VASP,
Transbrasil, Banco Econômico, Banco Bamerindus, Credicard, Vésper, Bancol e
Balaio, entre outras recentes, como a VARIG. Maman (2006 p. 2) ainda aponta o
fato de que agências publicitárias como a WBrasil, DPZ e Fischer América "criam
peças publicitárias focadas em princípios de sedução e envolvimento do
consumidor, propagandas estas com pouca ou nenhuma relação com a realidade".

Enfatizando um ou outro aspecto, tanto Maman (2006) quanto Piedras (2006), Giglio
(2004) e Willemsens, Perin e Sampaio (2006), destacam elementos como o
ceticismo do consumidor em relação a propagandas e fatores como valores, família,
sinceridade, qualidade e preço do produto que influenciam a decisão de compra e
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que devem ser considerados pelos profissionais da área. Em estudo sobre produtos
que não prejudicam o ambiente e sua influência sobre a decisão de compra do
consumidor recifense, Melo, Costa e Leite (2007), argumentam que a propaganda
pode atuar como instrumento eficiente de divulgação da práticas éticas de empresas
e de conscientização do consumidor em relação à proteção do meio ambiente. E,
assim, consideraram que a maioria dos participantes indicou a qualidade e o preço
como sendo os fatores mais importantes em sua decisão. Estes achados,
adicionando-se também à lista o elemento “disponibilidade do produto no mercado”,
estão em consonância com estudos feitos fora do Brasil (Carrigan, Szmigin, &
Wright, 2004).

Existe evidência de que a propaganda dirigida e segmentada, visando a sintonia
com as motivações dos consumidores em detrimento de uma tentativa de influencialas, pode ser mais eficaz

em relação às formas massificadas, sendo um dos

principais motivos do enorme sucesso comercial de empresas como a Amazon e
Google (Torres & Briggs, 2005). Isso contradiz o que seria de se esperar caso fosse
verdadeira a noção de que a propaganda tende a criar um efeito psicológico de
necessidade ou de ilusão de necessidade em relação a um produto ou serviço
naqueles que originalmente não apresentavam tal disposição.

De fato, tais achados sugerem que os melhores impactos publicitários nas
vendas surgem quando se tenta fazer chegar informação ao público
aprioristicamente interessado, mais do que aos desinteressados. Apesar de
uma revisão crítica filosófica sobre a propaganda ser fundamental para um
melhor entendimento dela e do seu papel na tomada de decisão de compra,
seria interessante também partir para uma exploração empírica. Foi
considerando essa possibilidade que este trabalho veio à tona. É importante
ressaltar que, apesar da tendência crítica contra a crença dos poderes
indutores da propaganda aqui expostas, este trabalho pretende ser falseável;
ou seja, ele não parte do pressuposto de uma única hipótese possível (Silva,
Roazzi & Souza, 2011, p. 15)..
Portanto, é importante que a qualidade das informações vinculadas no marketing
direcionado ao uso de contraceptivos por adolescentes seja criada no campo
segmentado, onde se espera levantar e entender todas as necessidades, dúvidas e
carências deste promissor grupo de consumidores, assim como relacionamentos
profundos e duradouros para o desenvolvimento de estratégias criativas e eficazes.
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Conforme Kotler e Keller (2006, p. 237), "os profissionais de marketing não criam
segmentos; sua tarefa é identificá-los e decidir em quais vão se concentrar. O
marketing de segmento oferece benefícios importantes em relação ao marketing de
massa". A empresa pode se planejar, definir preços, divulgar e fornecer produtos e
serviços para melhor satisfazer este mercado alvo.

2.3.3 Antecedentes do uso de anticoncepcionais por adolescentes

Os trabalhos que tratam da sexualidade dos jovens, estudos relacionados aos usos
de métodos anticoncepcionais são encontrados em várias vertentes, diversificando
no conhecimento sobre fisiologia do ser humano, nos métodos anticoncepcionais
(Dembo & Lundell, 1980; Darabi et al, 1982; Schor et al.; Boruchvitch, 1992, citados
por Hildebrand & Veloso, 2012), variáveis psicológicas/comportamentais. Neste
estudo, utilizam-se aquelas variáveis que apresentaram maior relevância nos
trabalhos anteriores em explicar a intenção e o uso de métodos anticoncepcionais
entre os adolescentes. Principalmente, os antecedentes ao uso de anticoncepcionais
derivam dos estudos sobre autoeficácia, agentes socializadores, objetivo de vida do
jovem e parceiro sexual.
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A Figura 3 apresenta as influências do uso de anticoncepcional por adolescentes.
AUTOEFICÁCIA

PARCEIRO(A) DA
RELAÇÃO
Intenção e uso de
método
anticoncepcional

AGENTES
SOCIALIZADORES

OBJETIVO DE VIDA

Figura 3 - Modelo teórico para se entender os antecedentes do uso de métodos
contraceptivos
Fonte: Adaptado pelo autor. Hildebrand, D. F. N. & Veloso, A. R. (2012, p. 140). Fatores que
influenciam o comportamento de consumo de preservativos por adolescentes. BBR, Vitória, Edição
Especial BBR Conference, 125- 162. Recuperado de www.spell.org.br/documentos/download/9116

A autoeficácia é definida por Bandura (1997, citado por Hildebrand & Veloso, 2012,
p. 133) como “a crença do sujeito em sua capacidade de organizar e executar
cursos de ações requeridos para produzir determinados objetivos”. É constituída de
duas variáveis fundamentais: "o conhecimento do jovem sobre a eficácia de métodos
anticoncepcionais e a sua personalidade". O tema do conhecimento sobre a
fisiologia do ser humano e a utilização dos anticoncepcionais é amplamente
discutido nas comunidades, sobretudo quando se trata da questão da educação
sexual dos jovens (Hildebrand & Veloso, 2012).

Apesar do conhecimento dos adolescentes sobre os métodos contraceptivos ser
considerado praticamente universal, pelo menos em relação à pílula, destaca-se
que, de outro lado, esse conhecimento não possui qualidade, facilitando o uso
inadequado e, consequentemente, os índices de falha e a construção de mitos sobre
esse método. Porém, Borges e Shor (2005) destacam que alguns estudiosos não
encontraram associação entre o nível de conhecimento acerca dos métodos
contraceptivos e seu uso entre os adolescentes, ressaltando que outros fatores são
mais presentes na decisão sobre do uso de método contraceptivo na primeira e nas
relações sexuais posteriores.
Apesar da grande disseminação do assunto “sexualidade” na sociedade e seus
comunicadores, a falta de qualidade e de didática dessas informações e o
desinteresse dos adolescentes pelo tema fazem com que o conhecimento sobre os
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métodos contraceptivos tenha baixa acurácia (Martins, Costa-Paiva, Osis, Sousa,
Pinto & Tadini, 2006b; Hildebrand & Veloso, 2012). A falta de conhecimento sobre os
métodos resulta na crença entre os adolescentes de que o uso de anticoncepcional
é incompatível com a frequência da prática do ato sexual e de que interfere no
prazer sexual. Da mesma forma, alguns ainda acreditam que não possam
engravidar durante a adolescência (Morrison, 1985, como citado por Hildebrand &
Veloso, 2012). Considera-se, que o conhecimento acumulado sobre temas
relacionados ao ato sexual e aos métodos anticoncepcionais seja um antecedente
fundamental no comportamento contraceptivo entre adolescentes. Além do
conhecimento do jovem sobre métodos anticoncepcionais, pesquisas apontam que
as características cognitivas e os traços de personalidade têm grande influência no
comportamento contraceptivo entre adolescentes (Hildebrand & Veloso, 2012).

Adolescentes com um desenvolvimento cognitivo mais avançado têm maior
propensão de usar algum MAC caso se engajem em uma atividade sexual
(Kirby, Lepore & Ryan, 2005). Kirby, Lepore e Ryan (2005), assim como
Boruchvitch (1992), lembram ainda que jovens com um lócus interno de
controle maior usam métodos contraceptivos com maior frequência. Elkind
(1967) lembra também que, com o desenvolvimento do egocentrismo, o
adolescente tem dificuldades de perceber que é vulnerável a eventos de
risco, tanto quanto uma pessoa adulta. Completando os estudos de Elkind
(1967), Hern (1991) mostra que jovens mulheres sexualmente ativas têm a
tendência de superestimaram o risco de terceiras engravidarem, vis a vis as
suas chances (Hildebrand & Veloso, 2012, p. 134).
De acordo com os autores, as pesquisas realizadas por Boruchvitch (1992), como
citado por Hildebrand & Veloso (2012), somam à discussão que os estudos da
personalidade do adolescente destacam que as pessoas que se protegem menos
em relação ao ato sexual são aquelas que possuem por característica menor
maturidade de ego, dificuldades de envolvimento em relações íntimas, incapacidade
de planejar o futuro, impulsividade e pouca tolerância à frustração.

Apoiados em Takiuti (1999) Hildebrand & Veloso (2012, p. 135) explicam que foi
encontrado uma

[...] desproporção notável entre o conhecimento que as adolescentes dizem
ter dos métodos contraceptivos e a real utilização destes proporcionalmente
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bem menor. Como em outras áreas, aqui também expressam uma dualidade
ou ambiguidade com relação às questões de sexualidade.
Portanto, além do conhecimento sobre métodos contraceptivos, a autoeficácia
é formada por um conjunto de traços de personalidade do jovem, que o faz
enxergar com maturidade, autoestima e sabedoria a importância, a posologia
e o próprio modo como devem ser utilizados e manipulados os diferentes
tipos de métodos anticoncepcionais (Takiuti, 1999, como citado por
Hildebrand & Veloso, 2012, p. 135).
Na década de 1950, os sociólogos especulavam que os jovens aprendem os
aspectos “racionais” básicos do consumo com seus pais (Riesman, Glazer & Denny,
1956, Scott, 1959, como citados por Hildebrand & Veloso, 2012). A família é um
espaço de relações e de identificação afetiva e moral. É possível observar ainda as
relações de autoridade, as hierarquias internas. Concordando com Singly (2000),
Hildebrand & Veloso (2012) afirmam que "é nesse espaço de convivência sanguínea
e afetiva que se modela uma subjetividade, que se toma contato com as primeiras
formas simbólicas de integração social". Dessa forma, além da presença de uma
estrutura sólida e equilibrada, que o jovem saiba que pode contar com a família nas
adversidades. A família influencia o comportamento do jovem por meio da
comunicação e do convívio salutar. Esses fatores contribuem para o uso de métodos
contraceptivos.

Por fim, sabe-se que a cultura de massa, ao circular informação e entretenimento,
transmite também valores e padrões de conduta. Os sujeitos sociais orientam suas
práticas e ações, podendo refletir sobre a realidade, construí-la e experimentá-la a
partir de outros parâmetros que não sejam exclusivamente locais, presentes na
escola e na família. Assim, as trajetórias individuais e coletivas não seriam mais
definidas, traçadas e vividas apenas a partir de experiências próximas no tempo e
no espaço. Ao contrário, os sujeitos teriam contatos e seriam atingidos por modelos
e referências produzidos em contextos fisicamente distantes e dispersos. Estudos
sobre a influência da televisão têm se utilizado da teoria do cultivo (Gerbner, Gross,
Morgan, Signorielli, & Shanahan, 2002). Essa teoria consiste em duas premissas
principais: de que o mundo da televisão difere significativamente da realidade (maior
riqueza, maior crime); e a que essa distorção influencia a crença dos espectadores
(eles pensam que a abundância e o crime são comuns). Com base nessas
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premissas, é suposto que a exposição a campanhas que reforcem o uso de métodos
contraceptivos influencie positivamente a utilização deles.

O contrário também seria lógico, pois é esperado que a exposição a novelas, filmes
e outros programas que contenham cenas de sexo, na qual o casal não discuta
antes da prática sobre que método anticoncepcional utilizar – como normalmente
ocorre -, desfavoreça a utilização de anticoncepcionais. A partir dessas reflexões,
supõe-se que: os pais, amigos, a escola, o médico e a mídia terão impacto positivo
na intenção de compra e no uso de métodos anticoncepcionais entre os
adolescentes (Gerbner et al., 2002)

Em relação ao comportamento dos adolescentes quanto aos contraceptivos, apurouse que os jovens tendem em considerar o ato sexual como algo não planejado. Uma
explicação para que isso ocorra é que, talvez, dessa forma, eles se sintam menos
“culpados” por estarem cometendo um ato ainda considerado perturbador da ordem
moralmente preconizada em nossa sociedade. Essa falta de planejamento leva ao
despreparo e à menor discussão com o parceiro sobre qual método utilizar.

O jovem passa, então, a considerar o anticoncepcional como um evento perturbador
dentro do ritual que precede o ato sexual, levando a uma menor utilização. Dessa
forma, a decisão sobre utilizar ou não algum método anticoncepcional é comumente
tomada minutos antes do ato em si. A opinião do parceiro(a) é fundamental para a
utilização ou não. Além disso, alguns jovens pensam que terão maior probabilidade
de permanecer com o parceiro(a) caso tenham um filho (Abeche, 2002). Isso leva
claramente a uma menor utilização de métodos contraceptivos. A autoeficácia do
adolescente

influenciará

positivamente

a

intenção

e

o

uso

de

métodos

anticoncepcionais.

As variáveis ambientais e sociais são as mais variadas. Embora individualmente
tenham pouca influência, elas impactam diretamente o comportamento contraceptivo
do adolescente. Esses fatores podem variar desde a força dos movimentos
antiimperialistas guatemaltecos até a disponibilidade de serviços de planejamento
familiar nos Estados Unidos (Hildebrand & Veloso, 2012).
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Pesquisas sobre a alta taxa de fecundidade entre adolescentes na Guatemala
chamaram a atenção de Santiso-Galvez e Bertrand (2004) como citados por
Hildebrand & Veloso (2012), que, em uma análise histórico-comparativa,
comprovaram a influência conjunta da raça da população (predominantemente
indígena), da guerra civil, dos movimentos socialistas antiimperialistas e da estreita
aliança entre o governo e a Igreja Católica na divulgação do planejamento familiar
na comunidade. Esses resultados demonstraram como o ambiente, moldando as
crenças e culturas da população, influenciam o comportamento da população e suas
ações diante das políticas públicas de controle de natalidade.

Entre os motivos apontados para a alta natalidade guatemalteca, deve-se ressaltar a
força da Igreja Católica, que, assumindo o papel de autoridade moral da sociedade,
é peremptoricamente dogmática ao defender atividade sexual apenas como um
instrumento reprodutivo. Dessa forma, ela coloca-se como um empecilho à
aceitação do planejamento familiar nas comunidades mais religiosas, provocando a
redução do uso de métodos anticoncepcionais. Dessa maneira, as crenças
religiosas posicionam-se como um antecedente básicol na decisão de uso de
contraceptivos. A baixa correlação entre a renda familiar e o uso de contraceptivos,
a renda per capta média da comunidade na qual está inserido o adolescente é
negativamente correlacionada com a probabilidade da prática sexual prematura e
positivamente relacionada ao uso de métodos anticoncepcionais na adolescência
(Leite, Rodrigues & Fonseca, 2004).

Enquanto a política internacional se voltava para a redução da população,
principalmente dos países pobres, no Brasil, durante o regime militar, encontrou
ambiguidade devido a um debate que não obteve consenso. Por um lado, os
“antinatalistas” e de outro os “anticontrolistas”, sendo que os primeiros reivindicavam
um projeto de desenvolvimento para o País que envolvesse a redução da natalidade
como parâmetro de país desenvolvido aliado ao argumento de que o crescimento
demográfico colocaria a economia em dificuldades. Os anticontrolistas propunham a
teoria geopolítica de "ocupação de espaços vazios", bem aceita entre os militares
nacionalistas, pois ia ao encontro das ideias de soberania nacional pautada na
presença de brasileiros em todas as regiões do país. Os anticontrolistas, no Brasil,
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aliaram-se a vários setores da Igreja Católica e, até mesmo, a grupos feministas
(Pedro, 2003).

Recentemente, comprovou-se que as relações sociais entre os indivíduos são mais
priorizadas, pois não é o fato de uma pessoa ser branca ou preta, católica ou
protestante, pobre ou rica que vai influenciar seu comportamento resultante (no
caso, a intenção de uso de contraceptivos). A cultura e o modo de agir e de se
relacionar dos indivíduos é que determinam sua ação. Sai-se, então, de um
ambiente macro para as relações mais pessoais discorrem sobre o impacto do
ambiente familiar no comportamento infante. A presença dos pais afetivos,
democráticos e que promovem diálogo entre eles e os filhos provoca uma atitude
mais consciente dos jovens, evitando comportamento de risco (Hildebrand & Veloso,
2012).

Com apoio em Romig e Brakken (1990), Kirby, Lepore e Ryan (2005) e Boruchvitch
(1992), Hildebrand e Veloso (2012) ressaltam a importância da estabilidade familiar
no comportamento sexual e contraceptivo dos filhos. Outros fatores também de
destaque seriam o consumo de álcool ou drogas ilegais e os valores morais dos
pais, também conectados ao comportamento de risco dos jovens. A família é um
espaço de relações e de identificação afetiva moral. É possível observar as relações
de autoridade e as hierarquias internas. É nesse espaço de convivência sanguínea e
afetiva que se modela uma subjetividade, que se toma contato com as primeiras
formas simbólicas de integração social. Dessa maneira, além da presença de uma
estrutura sólida e equilibrada, é preciso que o jovem saiba que pode contar nas
adversidades com a família a qual a influencia fatores relativos ao seu
comportamento de consumo de contraceptivos (Singly, 2000).

A interação com pares não influencia apenas a formação de um repertório de
respostas de adaptação social. Silva (2001) explica que é na relação com os demais
que o jovem, aos poucos, constrói seu autoconceito, o qual irá influir na maneira de
lidar com as diferentes situações que a vida lhe impõe. Desse modo, a percepção
dos colegas também se apresenta como um fator preponderante para o
desenvolvimento do indivíduo, na medida em que contribui para a construção do
autoconceito, uma vez que o êxito ou fracasso percebido nas relações impacta a
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autoavaliação, reforçando, positiva ou negativamente, determinadas condutas.
Portanto , como a percepção dos pares tem efeito na inclusão ou na exclusão social
do adolescente, a influência dos amigos na formação de atitudes é reforçada. Além
disso, o jovem tende a buscar nos pares considerados mais experientes uma noção
mais apurada em diversos assuntos. O problema é que, muitas vezes, essa noção
não é suficientemente apurada e tende a fornecer um conhecimento espúrio,
principalmente no que se refere a assuntos tabus envolvendo sexualidade e o
consumo de drogas. De outro lado, a iniciativa do jovem de buscar informações com
os pares já é louvável, pois indica uma tentativa de aumentar seu grau de
conhecimento sobre o tema, a qual deve ser complementada por outras fontes de
informação. Devido à falta de evidências empíricas sobre o assunto, será suposto o
efeito positivo da interação dos pares com o uso de contraceptivos, embora o
contrário possa ser encontrado (Hildebrand & Veloso, 2012).

A escola, como um ambiente promotor do conhecimento e de relações sociais entre
adolescentes,

professores

e

funcionários,

supostamente

também

influencia

positivamente o consumo de contraceptivos para jovens. Além da escola, é
esperado que o médico do adolescente (seja o ginecologista, pediatra, clínico geral,
urologistas, entre outros) influencie a intenção de uso de contraceptivos. Por fim,
sabe-se que a cultura de massa, ao circular informação e entretenimento, transmite
valores e padrões de conduta. Os sujeitos sociais orientam suas práticas e ações,
podendo refletir sobre a realidade, construí-la e experimentá-la a partir de outros
parâmetros que não sejam exclusivamente locais, presentes na escola e na família.
Assim, as trajetórias individuais e coletivas não seriam mais definidas, traçadas e
vividas apenas a partir de experiências próximas no tempo e no espaço. Ao
contrário, os sujeitos teriam contatos e seriam atingidos por modelos e referências
produzidos em contexto fisicamente distantes e dispersos (Gerbner et al; 2002).

A maioria dos estudos leva em consideração somente a opinião da gestante sobre o
relacionamento, deixando de abordar diretamente o parceiro. São escassos os
dados nacionais sobre as características do parceiro da gestante adolescente e a
forma como se estabeleceu e se manteve, ou não, essa relação.Segundo
Hildebrand e Veloso (2012, p. 138), Paiva, Caldas e Cunha (1996) entrevistaram 100
mães adolescentes. "Segundo relato das adolescentes, a idade dos companheiros
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oscilou entre 14 a 38 anos (média de 19 anos). O namorado reagiu positivamente á
gravidez em 75% dos casos, a gravidez foi intencional em 42%, 68% dessas moças
abandonaram seus estudos".

Observa-se que a evasão escolar não se resume apenas à mãe, mas também ao
pai da criança que ao assumir a paternidade, muitos rapazes deixam o estudo para
trabalhar e a adolescente cuida dos afazeres domésticos. Para ambos é evidente
que seus projetos de vida estão desfeitos. Essa nova situação reflete na relação
com a criança por meio das relações de afeto dos pais (Carvalho, & Matsumoto,
[s.d]),

Muitos adolescentes têm crenças idealistas, e não realistas, a respeito das
consequências mais prováveis de uma gravidez, da paternidade e da maternidade.
Isso tem relação importante com a etiologia da gravidez na adolescência. Aplicando
um questionário de 1546 adolescentes australianos, foi observado que quase um
terço deles exibia crenças idealizadas, superestimando aspectos positivos e
subestimando os negativos; os meninos tiveram níveis maiores de idealização.
(Condon, Donovan & Corkindale, 2001, como citados por Hildebrand & Veloso,
2012, p. 138). "Em adolescentes norte americanas, de 14 a 18 anos, foi observada
uma associação entre sentimentos positivos em relação á gravidez e percepção de
um desejo de gravidez por parte do parceiro; expectativas futuras limitadas e
afastamento da escola"(Hellerstedt et al, 2001, como citados em Hildebrand &
Veloso, 2012, p. 138).

As diferenças quanto à perspectiva de mulheres e homens adolescentes em relação
à gravidez remetem ao conceito de relações sociais de gênero tornando-se em
ferramentas essenciais na análise das questões de saúde sexual e reprodutiva.
Visualizar esse fenômeno pela ótica das relações de gênero possibilita sua
contextualização social. Observa-se o resultado estereotipado de gênero, pois não é
raro verificar a frequência a percepção masculina e das instituições sociais de que
os homens não são os principais agentes dos processos reprodutivos, mesmo
ocupando uma posição privilegiada de poder no exercício da sexualidade, em
detrimento das mulheres (Cabral, 2003).
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É preciso levar em conta o contexto das relações de gênero, que influenciam
no relaxamento das práticas contraceptivas. A hierarquia de gêneros muitas
vezes influencia a decisão do uso de contraceptivos, e das moças se espera
toda a responsabilidade sobre a contracepção, com baixa participação dos
parceiros na tarefa (Monteiro et al., 2009, p. 23).
A falta de respostas aos programas de prevenção à gravidez na adolescência faz
refletir sobre a complexidade do problema. Entrevistando "135 puérperas
adolescentes no hospital das Clínicas de Porto Alegre em 1991 e 1992, constatou-se
que em 41,5% das entrevistadas, a gestação havia sido planejada" (Hildebrand &
Veloso, 2012, p. 139). Para muitos, pode ser difícil compreender como mulheres tão
jovens, muitas vezes, apenas saídas da infância podem desejar a gravidez. Para
estas jovens com escassos horizontes de realização na escola ou no mercado de
trabalho e com expectativa de mudanças em suas vidas relacionadas à gravidez, a
gestação pode apresentar um momento de elevação da autoestima e, sob sua
própria ótica, de realização pessoal. Dessa forma, não é de se estranhar que
campanhas com uma visão limitada do problema, relacionando-o à falta de
orientação, tenham resultados inexpressivos. Com base nisso, tem-se a última
hipótese o estudo: O jovem com objetivos de realização profissional e financeira terá
maior

intenção

de

uso

de

contraceptivos/métodos

contraceptivos,

entre

adolescentes (Hildebrand & Veloso, 2012).

Nesse sentido, considera-se que a maternidade na adolescência foi compreendida
pelos jovens como uma alternativa viável para enfrentar diversos problemas e
situações desfavoráveis presentes em seu contexto socioafetivo. A carência afetiva
aliada à ausência ou limitação nas perspectivas de vida melhor podem ser
determinantes para a ocorrência de gestação na adolescência, principalmente nas
classes menos privilegiadas( Silva & Tonete, 2006).

Dentro do contexto analisado, verificou-se que o conhecimento dos adolescentes
sobre os métodos contraceptivos é ainda muito precário. O adolescente necessita de
mais informações, de apoio familiar e de uma boa gestão pública para que tenha
suporte e segurança na aquisição do seu contraceptivo.
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A falta de conhecimento faz com que o uso do contraceptivo seja inadequado e
comprometedor para a vida futura dos adolescentes. É de grande relevância reverter
esta situação, pois o conhecimento acumulado sobre este tema é um antecedente
fundamental no comportamento sexual do jovem, bem como as características
cognitivas e os traços de personalidade que também influenciam na escolha e no
uso correto do contraceptivo. Além do conhecimento sobre os métodos
contraceptivos, a autoeficácia com traços marcantes da personalidade do jovem
favorecem atitudes maduras, fortalecendo a autoestima e fazendo com que o
adolescente tenha sabedoria suficiente para utilizar os diferentes métodos
anticoncepcionais.

As variáveis ambientais e sociais impactam diretamente o comportamento no uso de
contraceptivo do jovem adolescente. Ou seja, o seu ambiente, as suas crenças, a
cultura da sua população, as ações promovidas por intermédio das políticas públicas
de controle de natalidade e o ambiente familiar - a presença dos pais, o diálogo
entre eles e os filhos é de grande valia, provocando uma atitude mais consciente nos
jovens.

A escola, como ambiente promotor de conhecimento e de relações sociais, assim
como o médico, são agentes influenciadores na intenção do uso de contraceptivos.
Quanto as relações de gênero - masculino e feminino -, os homens, muitas vezes,
influenciam na decisão de contraceptivo e, das mulheres, é esperada a
responsabilidade sobre o uso do contraceptivo, destacando a baixa participação dos
parceiros nesta tarefa.

Diante do exposto, esta dissertação se propõe a analisar o comportamento do
adolescente consumidor de contraceptivo e poder contribuir para o entendimento e o
desenvolvimento de ações que favorecem maior esclarecimento sobre este assunto
tão presente na vida sexual dos jovens adolescentes.
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3 Metodologia

Pretendeu-se neste capítulo descrever os principais procedimentos metodológicos
que orientaram o desenvolvimento desta pesquisa. Descrevem-se na sequência o
método de pesquisa, as unidades de análise e observação, o universo e a amostra
da pesquisa, a operacionalização da coleta de dados e a análise estatística dos
dados.

As opções metodológicas discutidas a seguir consideram um aspecto altamente
relevante para o alcance dos objetivos propostos por esta pesquisa: a investigação
sobre como se dá o consumo de contraceptivos por adolescentes pode ser
considerada uma proposta nova em estudos sobre o comportamento do consumidor
adolescente. Considerando que o propósito central da pesquisa é explorar este
comportamento, entende-se que o método quantitativo, descritivo, por pesquisa de
campo mostra-se mais adequado a este contexto

Não se quer dizer aqui que o método escolhido seria o único possível para se
realizar a pesquisa. Segundo Vergara (2003), várias opções possíveis determinam a
escolha de um modelo de pesquisa, significando dizer que não há um modelo único
para este fim. A natureza do tema, os recursos disponíveis para a realização da
pesquisa e o acesso aos dados foram os principais elementos direcionadores do
método escolhido para a efetivação da pesquisa. Além dessas razões, procurou-se
conduzir a pesquisa com o rigor científico necessário, para que os resultados obtidos
pudessem ser considerados válidos e estimuladores da realização de outros
trabalhos empíricos envolvendo o objeto de estudo desta pesquisa.

3.1 Caracterização da pesquisa

Esta pesquisa caracteriza-se como um levantamento quantitativo, que, segundo
Ramos, Ramos e Busnello (2005), elabora-se métodos estatísticos mensuráveis em
números, classificados e analisados. Normalmente, implica a construção de
inquéritos e pesquisa de campo tipo survey, conduzido em uma perspectiva
temporal interseccional (Babbie,1999) e ex post facto (Vergara, 2003). O survey é
um método de pesquisa que tem por finalidade explorar, descrever e/ou explicar
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determinado fenômeno referente a um amostra mais ampla e representativa de
alguma população. Ele permite a utilização de testes rigorosos para verificar
proposições empíricas relativas ao relacionamento de diversas variáveis e examinar
cuidadosamente a importância relativa de cada uma delas (Babbie, 1999).

O caráter descritivo justifica-se pela aplicação de um instrumento quantitativo que
tem por finalidade expor características

do comportamento do consumidor

adolescente de contraceptivos. A pesquisa descritiva é definida por Collins e Hussey
(2005) como aquela que descreve o comportamento dos fenômenos. É usada para
identificar e obter informações sobre as características de determinado problema ou
questão.

Quanto aos meios, esta pesquisa foi realizada com base em pesquisa de campo.
Caracteriza-se por um estudo de campo uma pesquisa voltada para indivíduos,
grupos, comunidades, instituições e outros campos, visando à compreensão de
vários aspectos da sociedade (Lakatos & Marconi, 2003). O estudo de campo,
segundo Gil (2002), focaliza uma comunidade, que não é necessariamente
geográfica, já que pode ser uma comunidade de trabalho, de estudo, de lazer ou
qualquer outra atividade humana.

A unidade de observação, refere-se às entidades cujos dados da pesquisa são
coletados (Babbie, 1999). Neste estudo, os dados foram coletados de alunos do
ensino médio compreendidos na faixa etária desta pesquisa: 14 a 18 anos.

3.1.1 População e amostra

A população-alvo considera os indivíduos objeto de estudo, que detêm as
informações desejadas e sobre as quais se pretende fazer inferências a partir de
uma determinada amostra (Malhorta, 2012)

Uma unidade de análise é o tipo de caso ao qual as variáveis ou fenômenos
estudados e o problema de pesquisa se referem e sobre o qual se coletam e
analisam os dados. A unidade de análise pode variar de um indivíduo, um evento,
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um objeto, uma empresa, um relacionamento ou um acordo (Collins & Hussey,
2005).

A amostra desta pesquisa foi composta por três escolas, no âmbito das redes
estadual, municipal e particular. Os questionários foram aplicados em sala de aula
para 175 alunos do ensino médio na faixa etária de 14 a 18 anos. Em termos de
tamanho, por 48 adolescentes (27,4%) que estudam na rede municipal, 64
adolescentes (36,6%) que estudam na rede estadual e 63 adolescentes que
estudam na rede particular(36%), em suas respectivas escolas, tendo em vista que
se espera conhecer o comportamento do público-alvo em relação ao consumidor de
contraceptivos e ao seu uso. É importante ressaltar que o tamanho da amostra final,
apesar de atender às exigências de aplicação das técnicas estatísticas utilizadas na
pesquisa, não proporciona bases suficientes para ser fazer generalizações. As
possibilidades de generalização dos resultados teriam se ampliado caso houvesse
sido adotado um critério de amostragem probabilística. Isso não foi possível, devido
às limitações de recursos para a realização da pesquisa e de acesso aos
informantes dos dados. Por essas razões, optou-se por um critério de amostragem
que pudesse garantir um volume considerado razoável de respostas.

3.1.2 Procedimento de coleta de dados

Para coletar os dados desta pesquisa, utilizou-se um questionário elaborado em
primeira mão e composto, em sua maioria, por perguntas fechadas em formatos de
escalas ordinais e intervalares do tipo Likert. Segundo Malhotra (2012), o número de
categorias utilizadas em uma escala determina o refinamento da discriminação
possível de ser observada entre os objetos de estímulo. Assim, quanto maior o
número de categorias na escala, mais refinada é a discriminação. O autor menciona
que as diretrizes tradicionais em pesquisa sugerem que o número apropriado deve
variar entre cinco a sete categorias. Entretanto, não há um número ótimo, devendo
vários fatores ser levados em conta na sua escolha.

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas, seguindo um roteiro
semiestruturado com perguntas abertas e fechadas. Antes do primeiro contato com
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os participantes desta pesquisa, foi solicitada a permissão aos diretores das escolas
envolvidas para sua realização.

Os questionários foram agendados para serem aplicados entre os meses de maio e
junho de 2015. Os contatos iniciais se deram por meio de visitas pessoais às
unidades-alvo, onde foi apresentada uma carta de apresentação com informações
básicas à respeito do tema da pesquisa, solicitando a colaboração no fornecimento
de dados e a permissão para a realização do estudo.

O roteiro das entrevistas, organizado de acordo com os objetivos específicos
estabelecidos, foi estruturado da seguinte forma:

a) A primeira parte do questionário foi composta por quatro questões
fechadas, em que se procurou-se saber da faixa etária, escolaridade, gênero,
facilidades e dificuldades no uso de contraceptivos, a forma como as
informações sobre os métodos contraceptivos são obtidas, a responsabilidade
do uso dos contraceptivos e os meios de conexão que normalmente são
utilizados pelos adolescentes.
b) A segunda parte consistiu na aplicação de questionário composto por 25
questões fechadas estruturadas de forma a identificar as características do
consumidor adolescente de contraceptivos. Cada resposta propõe uma
reflexão do adolescente com base em uma escala quantitativa numérica que
também se fundamenta no raciocínio de avaliações intangíveis de Likert
(Fonseca, 2010).

Antes da aplicação oficial do questionário, foi realizada uma prévia com seis
respondentes com as mesmas características dos participantes da pesquisa, a fim
de verificar as necessidades de possíveis alterações e adaptações. Concluiu-se, que
não havia nenhuma alteração a ser processada no roteiro de entrevista.

De acordo com a proposta metodológica desta pesquisa, foram seguidas quatro
etapas:
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Etapa 1: Os contatos iniciais para a realização da pesquisa foram realizados
pessoalmente, entre o autor da pesquisa e as coordenadoras pedagógicas,
com o consentimento da Direção da escola. Os questionários foram
realizados nas salas de aulas, em horário letivo, com a orientação dos
coordenadores. O índice de retorno dos questionários variou, em média, de
uma semana por escola e foi entregue em envelopes lacrados e em mãos.
Etapa 2: Os dados das questões fechadas, inclusive os coletados a partir do
questionário McClelland, que apresenta uma metodologia própria já validada
academicamente (anexo), foram tabulados via Microsoft Excel 2010,
submetidos a análise univariada e bivariada, para evidenciar os dados do
perfil dos adolescentes pesquisados e a apuração de medidas de posição e
de dispersão. Os dados desta pesquisa foram tratados no PASW 18. Em
todos os testes estatísticos realizados, foi considerado um nível de
significância de 5%.
Etapa 3: A partir da transcrição literal de cada resposta das questões abertas,
foram identificadas e extraídas as ECH (os trechos que expressam o
significado do pensamento do respondente sobre a questão). As respostas
que expressavam mais de uma ideia foram registradas como “Outros”.
Algumas respostas que estavam bastante resumidas foram consideradas
como ECH. Em seguida foram identificadas as IC (o sentido que responde à
pergunta), a partir das ECH selecionadas. Após a análise, as IC de sentido
semelhante ou complementar foram agrupadas em uma síntese, que indicou
o sentido dos depoimentos reunidos.

3.1.3 Procedimento para análise dos dados

A análise dos dados qualitativos, coletados a partir das perguntas abertas, foi
realizada por meio da técnica do discurso do sujeito coletivo (DSC).

Figueiredo, Chiara e Goulart (2013) esclarecem que o DSC é uma técnica de
tabulação e organização de dados qualitativos, desenvolvido por Lefévre e Lefévre,
no fim da década de 1990. Tem como fundamento a teoria da Representação Social,
que consiste em esquemas sociocognitivos que as pessoas utilizam para emitir
juízos ou opinião acessíveis por meio de depoimentos individuais.
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De acordo com Figueiredo, Chiara e Goulart (2013), o DSC é definido por Lefévre e
Lefrévre como sendo um procedimento metodológico próprio de pesquisa sociais
empíricas e de corte qualitativo. Consiste em uma forma de representar o
pensamento de uma coletividade, o que se faz agregando em um só discursosíntese conteúdos discursivos de sentido semelhante emitidos por pessoas distintas
como respostas a perguntas abertas ou semiabertas de questionário.

Esclarece Lefévre e Lefévre (2003) que, para o DSC, o pensamento coletivo que
expressa uma dada representação social oferece uma dupla representatividade,
qualitativa e quantitativa, das opiniões coletivas que emergem da pesquisa: a) é
qualitativa porque na pesquisa com o DSC cada distinta opinião coletiva é
apresentada sob a forma de um discurso que recupera os distintos conteúdos e
argumentos que conformam a dada opinião na escala social; b) é quantitativa
porque tal discurso tem também uma expressão numérica que indica quantos
depoimentos do total foram necessários para compor cada DSC e, portanto, atribuir
confiabilidade estatística, considerando-se as sociedades como coletivos de
indivíduos.

Uma vez que o pensamento coletivo é gestado qualitativamente é preciso explorar
sua dimensão quantitativa. Coinsiste, por exemplo, em saber quantos indivíduos
concorreram para a construção de um dado DSC, quantos são homens e quantos
são mulheres (Lefévre & Lefévre, 2003).

A partir desta proposição, montou-se um processo de organização de depoimentos
verbais que, por meio da figuras metodológicas da ideia central (IC), das ancoragens
(AC), das expressões-chave (ECH) e do discurso do sujeito coletivo (DSC),
permitiram no final, construir discursos-síntese redigidos na primeira pessoa do
singular, que reúnem em si as ECH. Isto é, trechos literais dos depoimentos
individuais que têm IC de sentido reputado equivalente ou semelhante (Lefévre &
Lefévre, 2003).
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Operadores do DSC
Trechos selecionados do material verbal de cada depoimento, que melhor
ECH
descrevem seu conteúdo.
Fórmulas artificiais que descrevem os sentidos presentes nos depoimentos de
IC
cada resposta e nos conjuntos de respostas de diferentes indivíduos, que
apresentam sentido semelhante ou complementar.
Fórmulas sintéticas que descrevem as ideologias explícitas no material verbal
AC
das respostas individuais ou das agrupadas.
Reunião das expressões-chave presentes nos depoimentos, que têm ideias
DSC
centrais e/ou ancoragens de sentido semelhante ou complementar, escrito na
primeira pessoa do singular para representar o pensamento de uma coletividade.

Figura 4 - Operadores do discurso do sujeito coletivo
Fonte: Adaptado de Lefevre, F., & Lefevre, A. M. C. (2003). O discurso do sujeito coletivo: um novo
enfoque em pesquisa qualitativa. Caxias do Sul: Educs.

De acordo com Lefèvre e Lefèvre (2005), o DSC é a representação da opinião
coletiva por meio do discurso direto e objetivo da realidade, construído com
fragmentos dos discursos individuais, com levantamento das ECH e das IC de cada
entrevistado, buscando-se conhecer os pontos relevantes do tema da pesquisa, de
acordo com os objetivos propostos.
A análise de dados quantitativos, coletados a partir do questionário McClelland,
apresenta uma metodologia própria já validada academicamente, sendo tabulados
via Microsoft Excel 2010. Cada afirmativa possibilita ao respondente uma
autoavaliação com base em uma escala qualitativa e numérica, a qual se
fundamenta no raciocínio qualitativo de Likert, de cinco pontos, em que 1 = Discordo
Totalmente; 2 = Discordo; 3 = Nem concordo e nem discordo; 4 = Concordo; e 5 =
Concordo totalmente (Fonseca, 2010).
O autor esclarece que a pontuação final que identifica a intensidade de cada
comportamento é apurada por meio de uma sequência estruturada de somas,
subtrações e um fator de correção, que impede um raciocínio tendencioso do
entrevistado. O exame de fidedignidade foi abordado por meio da avaliação de sua
consistência interna. Neste trabalho optou-se pelo exame de consistência interna
nos construtos referente à forma como os jovens adquirem o contraceptivo e as
etapas de suas vidas, com base no cálculo do coeficiente de Alfa de Cronbach das
subescalas, que determina o quanto os itens da escala estão inter-relacionados.
Nunnally, citado por Spector (1992), estipulou a regra de que uma escala seria
considerada consistente se possuísse um valor de alfa superior a 0,70. Malhotra
(2012) aceita valores maiores de 0,60.
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Os dados da pesquisa foram tratados no programa estatístico Predictive Analytics
Software (PASW 18). Em todos os testes estatísticos utilizados, foi considerado um
nível de significância de 5%. Dessa forma, foram consideradas associações
estatisticamente significativas aquelas cujo valor p foi inferior a 0,05.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Identificar no
comportamento do
consumidor
adolescente os
principais atributos
da compra de
contraceptivos.
Verificar de que
forma o adolescente
busca informações
sobre contraceptivos.
Analisar como se dá
o uso de
contraceptivos por
adolescentes.

FONTE/COLETA
DE DADOS

AUTORES

TIPOS DE
PESQUISA

Dembo e Lundel(1980); Darabi et al.
(1982); Rodrigues e Fonseca (2004);
Solomon (2011); Boruchvitch (1992);
Ghimire e Mottai (2005); conte et al.
(2007); Takiut(1999).

Pesquisa de
campo

1-2-5-17-18-24

Pesquisa de
campo

9-10-15-19-21

Pesquisa de
campo

4-8-11-12

Monteiro, Trajano, Bastos, Moschis
e Churchill (1978); Moore e Jonh
(1999), Grant (2005); Conte, Henn,
Oliveira e Wolff (2007); Gerbner
(2002).
Dembo e Lundel (1980); Darabi et al.
(1982); Rodrigues e Fonseca (2004);
Blacwell et al. (2011); Ghimire e
Mottai (2005); Conte et al. (2007);
Takiut (1999)

Analisar os fatores
facilitadores e
dificultadores no uso
de contraceptivos por
adolescentes

Monteiro et al. (2003); Boruchvitch
(1992); Corrochano (2009); Alves.
(2009); Baleeiro et al. (2004)

Pesquisa de
campo

3-13-14-16-2022-25

Identificar os fatores
que motivam o uso
de contraceptivos
pelos adolescentes

Monteiro et al. (2003); Corrochano
(2009); Alves (2009), Baleeiro et al.
(2004)

Pesquisa de
campo

6-7-23

Figura 5 - Síntese da metodologia
Fonte: Elaborado pelo autor.- Síntese de metodologia

A Figura 6 acima apresenta, resumidamente, a caracterização da pesquisa,
correlacionando os objetivos específicos propostos e os autores que dão
sustentação teórica ao assunto abordado.

Na próxima seção, procede-se à apresentação dos resultados desta pesquisa.
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados

Este capítulo apresenta as instituições pesquisadas e o procedimento para análise
dos dados.

4.1 Caracterização das instituições pesquisadas

Nesta pesquisa, as unidades de análise contemplam três escolas do ensino médio
das redes estadual, municipal e particular de ensino. A unidade de observação
compreendeu os alunos do 1º ano do ensino médio matriculados nas redes citadas.

a) A Escola Municipal Adão de Fátima Pereira - situada na região
Metropolitana de Belo Horizonte, possui uma diretora e uma vice-diretora.
Funciona nos turnos da manhã e da tarde. No período da manhã, atende os
alunos na situados na faixa etária de 12 a 16 anos e no período da tarde,
desde a educação infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental 1. Possui 80
funcionários,

entre

professores,

área

administrativa,

serviços

gerais,

bibliotecária e secretária. A autorização desta pesquisa foi concedida pela sua
diretoria, com a colaboração da Direção Pedagógica.
b) A Escola Estadual José Evangelista França - compõem-se de uma diretora
e uma vice-diretora. Funciona em três turnos, manhã, tarde e noite. Está
situada na cidade de Sete Lagoas-MG. Conforme as etapas de ensino, assim
se classifica: Ensino Médio Fundamental, Ensino Médio e Educação de
jovens e Adultos-Supletivo. Possui 90 funcionários entre professores, área
administrativa, serviços gerais, bibliotecária, secretária e monitores. A
pesquisa foi aplicada com a autorização de sua diretora.
c) Colégio Caetano - localiza-se na cidade de Sete Lagoas-MG. Possui uma
metodologia argumentativa e criativa, que articula a teoria e a prática no
mesmo contexto. Funciona em dois turnos: manhã e tarde. Porém, para
atingir o foco desejado, esta pesquisa foi realizada no período da manhã,
contemplando os alunos do Ensino Médio. Possui 70 funcionários entre
professores, administrativo, equipe pedagógica, apoio aos Alunos e serviços
gerais. A pesquisa foi autorizada e aplicada pela coordenação pedagógica.
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Belo Horizonte, Capital do estado de Minas Gerais, tem uma população de
1.433.000 de habitantes. Os indivíduos na faixa etária de 15 a 19 anos do sexo
masculino correspondem a 90.895 adolescentes, representando 3,8% da população.
Os indivíduos do sexo feminino, nesta mesma faixa etária correspondem a 91.815
adolescentes, representando um percentual de 3,9% (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística [IBGE], 2015).

A cidade de Sete Lagoas-MG tem 208.847 habitantes (IBGE, 2015), onde o
adolescentes do sexo masculino, na faixa etária de 15 a 19 anos correspondem a
9.376 jovens, representando 4,4% desta total e as adolescentes do sexo feminino,
correspondem a 9.397 jovens, representando um percentual de 4,4% (IBGE, 2015).

4.1.2 Tratamento e análise estatística dos dados

Em um primeiro momento, para construir o conjunto de dados a serem submetidos
às técnicas estatísticas, fez-se necessário criar as etapas de limpeza, transformação
e formatação dos dados, de modo a tratar aqueles estranhos ou aqueles
inconsistentes.

Os dados quantitativos foram submetidos análise estatística univariada e bivariada.
Na univariada, foi utilizada a distribuição de frequência, para evidenciar os dados do
perfil dos adolescentes pesquisados, e a apuração de medidas de posição (média e
mediana) e de dispersão (desvio-padrão), para apresentar os dados relativos aos
tipos de construtos referentes à forma como é o comportamento de compra de
contraceptivos por adolescentes.

Para a avaliação de diferenças entre as características demográficas e as variáveis
dos construtos referente ao comportamento de compra de contraceptivos por
adolescentes, foram utilizados testes não paramétricos para dados ordinais de
escala Likert, pois a suposição de distribuição normal foi violada por meio do teste
Kolmogorov-Smirnov. Logo, para a variável "sexo", que possui somente duas
categorias, foi adotado o teste não paramétrico de Mann-Whitney para amostras
independentes. Já para as demais variáveis demográficas, que possuem três
categorias, foi adotado o teste não paramétrico Kruskall-Wallis, que permite a
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comparação múltipla de três ou mais categorias. No teste Kruskall-Wallis, a hipótese
nula é a de que não há diferença entre as medianas das três ou mais categorias. A
hipótese alternativa é a de que há pelo menos uma diferença significativa entre as
categorias estudadas.

A analise fatorial tem por objetivo identificar e separar os quesitos analisados,
nomeando as subescalas existentes no questionário. Esse procedimento permite, no
processo de validação, conhecer as questões que melhor representam os fatores,
subescalas, facilitando a interpretação dos dados. O método de extração dos fatores
se deu por meio análise de componentes principais e o de rotação, pelo método
varimax, com normalização Kaiser.

O exame de fidedignidade foi abordado com base na avaliação de sua consistência
interna. Seguindo a recomendação de diversos autores (Churchill,1979, Spector,
1992 e Urdan,1995), neste trabalho optou-se pelo exame de consistência interna
nos construtos referente ao comportamento de compra de contraceptivos por
adolescentes, por meio do cálculo do coeficiente de Alfa de Cronbach das
subescalas, que determina o quanto os itens da escala estão inter-relacionados.

4.2 Descrição e análise dos resultados da pesquisa

Esta seção compõe-se de duas etapas. Na primeira, os resultados são
descritos a partir da distribuição de frequências e medidas descritivas. Na segunda,
os resultados são apresentados e discutidos mediante a utilização de procedimentos
estatísticos bivariados, utilizados para associar variáveis de construtos referentes ao
comportamento de compra de contraceptivos por adolescentes com variáveis
demográfico-ocupacionais.

94

4.2.1 Análise descritiva: dados gerais e características dos construtos referentes
ao comportamento de compra de contraceptivos por adolescentes
A Tabela 2 demonstra a distribuição da amostra, segundo as variáveis da pesquisa
que se apresentam dentro das redes municipal, estadual e particular do ensino
médio.
Tabela 2
Distribuição da amostra segundo as variáveis da pesquisa
Variável

Rede

Número de
casos

%

Tipo de escola
Municipal
Estadual
Particular

48
64
63

27,4
36,6
36

Feminino
Masculino

115
60

65,7
34,3

14 anos
15 anos
16 anos
17 anos
18 anos

27
50
50
29
19

15,4
28,6
28,6
16,6
10,9

Ganhar o contraceptivo
Várias opções no
mercado
Fácil acesso
Outros

44

25,1

28
49
54

16
28
30,9

Falta de conhecimento
Comprar o contraceptivo
apoio dos pais
Outros

116
28
3
28

66,3
16
1,7
16

Médico
Internet
Escola
Família

18
36
80
41

10,3
20,6
45,7
23,4

Meninas
Meninos
Meninas/Meninos

57
29
89

32,6
16,6
50,9

Sexo

Faixa Etária

Quais as facilidades no uso de
contraceptivos?

Quais as dificuldades no uso de
contraceptivos?

Como você fica sabendo
Métodos contraceptivos?

de

De quem é a responsabilidade
pelo uso de contraceptivos?

Fonte: Dados da pesquisa
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Integra esta pesquisa uma amostra de 175 adolescentes que cursam o Ensino
Médio, composta, em termos de tamanho, por 48 adolescentes (27,4%) que
estudam na rede municipal, 64 adolescentes (36,6%) que estudam na rede estadual
e 63 farmacêuticos (36%) que estudam na rede particular (Tabela 2).

Em relação ao sexo, 115 pesquisados pertencem ao sexo feminino (65,7%) e 60
pesquisados pertencem ao sexo masculino (34,3%) (Tabela 2).

Em termos de faixa etária, o maior percentual dos adolescentes pesquisados (50%
corresponde a idade de 15 anos e a idade de 16 anos cada uma). Compõem o
percentual restante: 16,6% de alunos com idade 17 anos, 15,4% de alunos com
idade de 14 anos e 10,9% de alunos com idade de 18 anos (Tabela 2).

Em relação às facilidades quanto ao uso de contraceptivos, 28% dos alunos
pesquisados classificaram como fácil o acesso de contraceptivos; 25,1% apontaram
o ganho do contraceptivo; 16% citaram as várias opções no mercado; e 30,9%
declararam outros motivos (Tabela 2).

Sobre as dificuldades associadas ao uso de contraceptivos, a falta de conhecimento
foi apontada por 66,3% dos entrevistados. Apontaram dificuldade na compra do
contraceptivo 16%; outros motivos, 16% (Tabela 2).

No que se refere à divulgação dos métodos contraceptivos, 45,7% dos respondentes
citaram a escola; 23,4%, a família; e 20,6%, internet (Tabela 2).

Quanto à atribuição de responsabilidade pelo uso do contraceptivo, 50,9% dos
amostrados responderam meninos e meninas; 32,6%, meninas; e 16,6%, meninos
(Tabela 2).

Quanto ao local da conexão da internet, 73,1% responderam celular; 24,6%,
computador em casa.

Em síntese, considerando a representatividade da amostra pesquisada, pode-se
deduzir que, em termos demográficos e ocupacionais, a maior parte das pessoas é
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do sexo feminino, estuda na escola da rede estadual, tem idade de 15 a 16 anos,
conecta-se na internet via celular e conhece sobre os métodos contraceptivos
adquiridos na escola.

Antes de apresentar os resultados da análise fatorial exploratória (AFEX), é
pertinente levar em consideração, a priori, o critério geral para a escolha dos
indicadores. Optou-se por indicadores que possuíam cargas fatoriais superiores a
.60 em sua grande maioria. A literatura sobre estatística aponta que cargas fatoriais
iguais ou superior a .50 são consideradas praticamente significantes (Hair et al.,
1998).

A Tabela 3 apresenta a forma de adequação da amostra e da esfericidade para os
indicadores, a forma do comportamento de compra de contraceptivos por
adolescentes; em que foi indicada para a análise fatorial e teve rejeitada a existência
de correlações iguais a zero, comprovando associações significativas entre algumas
variáveis.

A seguir seus dados são apresentados.

Tabela 3
Estatística
Adequação da amostra e
esfericidade para os indicadores
sobre a forma do comportamento
de compra de contraceptivos Medida
Medida de adequação da amostra (KMO)
Teste de esfericidade de Bartlett

Chi-quadrado aproximado
Significância

.616
793,45
.000

Fonte: Dados da pesquisa
Notas: p < .01 rejeita a hipótese nula do teste de esfericidade; ou seja, a existência de correlações
iguais a zero entre os indicadores.

Quanto à adequação do tamanho da amostra para a realização da AFEX, a medida
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) evidenciou um valor de .616, indicando que a amostra era
adequada à análise fatorial, apesar de este valor ser considerado apenas razoável
pela literatura sobre estatística (Hair et al., 2005). O teste de esfericidade de Bartlett
rejeitou a existência de correlações iguais a zero entre os indicadores em um nível
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de significância p < .01 (Tabela 3), comprovando associações significativas entre
algumas variáveis.
A Tabela 4 mostra a distribuição de variância entre os fatores do comportamento de
compra de contraceptivos por adolescentes retirados pela análise fatorial.
Demonstra que nove fatores tiveram autovalores, mas, apenas os sete primeiros
fatores, em negrito, foram retidos para a análise, considerando que a variância total
deve ser explicada pelos grupos formados de no mínimo 50,015.

Tabela 4
Distribuição da variância entre os fatores sobre a forma do comportamento de
compra de contraceptivos por adolescentes extraídos pela análise fatorial
Autovalores iniciais
Autovalor
Variância (%)
1
2,298
9,191
2
2,071
8,285
3
1,940
7,759
4
1,631
6,526
5
1,605
6,418
6
1,492
5,970
7
1,467
5,867
8
1,411
5,643
9
1,363
5,453
Fonte: Dados da pesquisa
Fator

Variância acumulada (%)
9,191
17,475
25,234
31,760
38,178
44,148
50,015
55,658
61,111

Adotou-se o critério da raiz latente para escolher os fatores referentes ao
comportamento de compras de contraceptivos por adolescentes a serem analisados.
Este critério estabelece que um fator com autovalor superior a 1 deve ser retido para
a análise. A Tabela 4 mostra que nove fatores tiveram autovalores acima deste
limite, totalizando um percentual acumulado de variância de 61,11%. Todavia,
apenas os sete primeiros fatores, assinalados em negrito, foram retidos para a
análise. Decidiu-se reter esses fatores porque, apesar de o percentual de variância
total encontrado se mostrar abaixo do limite aceitável de 60% sugerido pela literatura
(Hair et al., 2005), os fatores escolhidos compunham-se de indicadores que exibiam
cargas fatoriais acima de .50 em sua grande maioria. De qualquer modo, ressalta-se
que essa decisão implica uma limitação da pesquisa.

Segundo a análise do scree plot Figura 6, optou-se por rodar a análise com sete
fatores, pois considera-se que a variância total deve ser explicada pelos grupos
formados de no mínimo 50,015.
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Figura 6 - Scree plot da escala de fatores da pesquisa
Fonte: Dados da pesquisa

A Figura 6 ilustra o resultado da rotação da matriz de fatores com sete grupos, base
para a elaboração da Tabela 5 e da Tabela 6

O melhor resultado da rotação da matriz de fatores foi com sete grupos. A partir da
análise desse resultado, pôde-se elaborar a Tabela 5 e Tabela 6. É importante
ressaltar que foram ocultadas as correlações fatoriais menores dos itens, com o
objetivo de facilitar a visualização dos fatores. Cada fator engloba uma série de
questões, presumivelmente correlacionadas entre si, dividindo a escala em
subescalas.

A Tabela 5 foi elaborada para demonstrar a rotação da matriz de fatores com sete
grupos, sendo explicada na Figura 7 (screen plot da escala de fatores da pesquisa).
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Tabela 5
Rotação da matriz de fatores com sete grupos
Indicadores

Componentes

1
2
3
4
Q1 Ter informações sobre a sexualidade na adolescência
em sua escola é importante.
Q2 Obter conhecimentos sobre a sexualidade na
adolescência nas redes sociais/Mídias é importante.
Q3 Tenho o consentimento dos meus responsáveis para
,698
o uso do contraceptivo.
Q4 Utilizo com frequência contraceptivos.
,596
Q5 A participação da família na orientação e prevenção
da gravidez na adolescência é importante.
Q6 A gravidez precoce pode prejudicar a vida do
adolescente.
Q7 A gravidez na adolescência pode interromper os
estudos da mãe adolescente.
Q8 Uso contraceptivos para evitar as doenças
,401
sexualmente transmissíveis.
Q9 Procuro acompanhamento médico para minha vida ,651
sexual.
Q10 Sempre procuro conhecer todos os métodos ,556
contraceptivos que estão disponíveis no mercado.
Q11 Conheço alguns efeitos dos contraceptivos.
,494
Q12 Tenho a opção de escolher meu contraceptivo.
,710
Q13 O custo do contraceptivo influencia na decisão de
,630
comprá-lo.
Q14 Tenho o apoio financeiro (pais/parceiro) para a
,614
compra de contraceptivos.
Q15 Prefiro pagar mais por um contraceptivo que possa ,526
trazer outros benefícios além da contracepção (Melhorar
a pele, menor inchaço, melhora dos sintomas da TPM).
Q16
Sinto
constrangimento
em
comprar
um
-,61
contraceptivo nas farmácias.
Q17 Seria importante receber gratuitamente o
contraceptivo do governo.
Q18 A marca é um fator que influencia na compra do
contraceptivo
Q19 Sempre busco informações sobre contraceptivos.
,583
Q20 As consequências de uma gravidez precoce são
,640
maiores para as meninas.
Q21 Procuro informações sobre contraceptivos com ,631
balconistas de farmácias.
Q22 Tomar pílula faz mal à saúde.
,687
Q23 Deixaria de usar o contraceptivos se meu parceiro
pedisse.
Q24 Ter um canal direto com o fabricante de
contraceptivos para ter descontos e ser fiel a uma marca
Q25 Tenho liberdade para conversar sobre o uso de
,650
contraceptivos com seus familiares.
Fonte: Dados da pesquisa
Notas: Método de Extração: Análise de Componentes Principais, Rotação Varimax

5

6
7
,680
,646

,410
,764
,724

,499
,672

-,43
,615
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Para o primeiro fator, as correlações mais altas correspondem às questões Q9, Q10,
Q15, Q19 e Q21. A este foi dada a categoria de "Busca de informações sobre os
contraceptivos", uma vez que há predominância de questões relativas a esta
dimensão.

O segundo fator engloba as questões Q4, Q8, Q11 e Q12, apresentando elevados
índices de correlações entre elas. Como as questões sobre o uso de contraceptivos
constituem a maioria das questões agrupadas, optou-se por denominar esse fator de
"Uso de contraceptivos por adolescentes".

As questões Q3, Q14, Q16 e Q25 ficaram alocadas no mesmo grupo: o fator 3. A
maioria das questões refere-se a fatores facilitadores do uso de contraceptivos.
Logo, nada mais justo que adotar o constructo "Fatores facilitadores no uso de
contraceptivos por adolescentes".

As questões Q13, Q20, e Q22 ficaram alocadas no mesmo grupo: o fator 4. A
maioria das questões refere-se à dificuldade no uso de contraceptivos. Logo, nada
mais justo que adotar essa nomenclatura "Fatores dificultadores no uso de
contraceptivos por adolescentes".

O quinto fator engloba as questões Q6, Q7 e Q23, apresentando elevados índices
de correlações entre eles. Como as questões sobre motivação no uso de
contraceptivos constituem a maioria das questões agrupadas, optou-se por
denominar esse fator de 'Fatores que motivam o uso de contraceptivos".

No sexto fator, as correlações mais altas correspondem às questões Q1, Q2, Q5 e
Q17. Uma vez que há predominância de questões relativas a fatores relacionados a
sexualidade, esse fator foi dado à categoria "Fatores relacionados a sexualidade
para os adolescentes".

Para o sétimo fator, nota-se que as correlações mais altas correspondem às
questões Q18 e Q24, conjunto designado "Fatores que os adolescentes consideram
como atributos para a compra de contraceptivos por adolescentes".
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O exame de fidedignidade foi feito por meio do coeficiente de consistência interna
conhecido como Alfa de Cronbach. Foi calculado para cada uma das subescalas
com sete fatores, estas identificadas anteriormente na análise fatorial (Tabela 6).

A Tabela 6 apresenta as dimensões iniciais desta pesquisa, demonstrando que cada
fator de 1 a 7 foi verificado nas questões que foram excluídas por estarem abaixo do
Alfa de Cronbach

Tabela 6
Rotação da matriz de fatores com sete grupos
Fator

1

2

3

4

5

6

Alfa

0,652

0,506

0,252

0,492

-0,09

0,292

Nome

Busca de informações sobre os
contraceptivos

Uso de contraceptivos por
adolescentes

Fatores facilitadores no uso de
contraceptivos por adolescentes

Fatores dificultadores no uso de
contraceptivos por adolescentes

Fatores que motivam o uso de
contraceptivos por adolescentes

Fatores relacionados à
sexualidade para os
adolescentes

Fatores considerados como
atributos para a compra de
contraceptivos
Fonte: Dados da pesquisa
Notas:** Optou-se por retirar o item
7

0,314

Questões

Alfa de Cronbach
se item deletado

Q9

0,590

Q10

0,579

Q15

0,640

Q19

0,583

Q21

0,605

Q4

0,358

Q8

0,534

Q11

0,421

Q12

0,388

Q3

0,065

Q14

0,000

Q16

0,632**

Q25

0,000

Q13

0,408

Q20

0,462

Q22

0,297

Q6

0,000

Q7

0,000

Q23

0,497**

Q1

0,162

Q2

0,209

Q5

0,391**

Q17

0,265

Q18

----

Q24

----
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Para o fator 3, verificou-se que se a questão Q16 (Sinto constrangimento em
comprar um contraceptivo nas farmácias) fosse excluída o alfa de Cronbach seria
significativamente elevado (0,632). Optou-se, então, por excluir este quesito nesta
subescala.

Para o fator 5, verificou-se que se a questão Q23 (Deixaria de usar o contraceptivos
se meu parceiro pedisse) fosse excluída o alfa de Cronbach seria significativamente
elevado (0,497). Optou-se, então, por excluir este quesito nesta subescala.

Para o fator 6, verificou-se que se a questão Q5 (A participação da família na
orientação e prevenção da gravidez na adolescência é importante) fosse excluída o
alfa de Cronbach seria maior (0,391). Optou-se, então, por excluir este quesito nesta
subescala.

O fator 7 apresentou apenas duas questões, razão pela qual o alfa de Cronbach não
foi calculado. O item foi retirado, pois a medida necessita de, no mínimo, três
questões para ser apurada.

Ainda sobre o fator 5, verificou-se que o alfa de Cronbach foi negativo, violando o
pré requisito desta medida. No entanto, após a exclusão da questão 23, o alfa
passou a ser positivo (0,497).

A Tabela 7, mostra que tomando-se por base uma consistência interna satisfatória,
aquela cujo valor de alfa de Cronbach fosse maior que 0,5, os fatores 1, 2, 3, 4 e 5,
praticamente, apresentaram índices de consistência interna satisfatórios, pois
ficaram acima ou próximo de 0,5.

Na Tabela 7 foram incluídas as questões que traduzem uma consistência interna
satisfatória, cujo valor de Alfa de Cronbach apresentou-se maior que 0,5, incluem-se
os fatores do N1 ao N5
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Tabela 7
Construtos referente à forma de como é o comportamento de compra de
contraceptivos por adolescentes
Fator

Indicadores
Procuro acompanhamento médico para minha vida sexual
Sempre procuro conhecer todos os métodos contraceptivos que
estão disponíveis no mercado.
Busca de informações Prefiro pagar mais por um contraceptivo que possa trazer outros
sobre os
benefícios além da contracepção (Melhorar a pele, menor
contraceptivos
inchaço, melhora dos sintomas da TPM).
Sempre busco informações sobre contraceptivos.
Procuro informações sobre contraceptivos com balconistas de
farmácias.
Utilizo com frequência contraceptivos.
Uso contraceptivos para evitar as doenças sexualmente
Uso de contraceptivos transmissíveis.
por adolescentes
Conheço alguns efeitos dos contraceptivos.
Tenho a opção de escolher meu contraceptivo.
Tenho o consentimento dos meus responsáveis para o uso do
Fatores facilitadores contraceptivo.
no uso de
Tenho o apoio financeiro (pais/parceiro) para a compra de
contraceptivos por
contraceptivos.
adolescentes
Tenho liberdade para conversar sobre o uso de contraceptivos
com seus familiares.
Fatores dificultadores O custo do contraceptivo influencia na decisão de comprá-lo.
no uso de
As consequências de uma gravidez precoce são maiores para
contraceptivos por
as meninas.
adolescentes
Tomar pílula faz mal à saúde.
Fatores que motivam A gravidez precoce pode prejudicar a vida do adolescente.
o uso de
A gravidez na adolescência pode interromper os estudos da
contraceptivos por
mãe adolescente.
adolescentes
Ter informações sobre a sexualidade na adolescência em sua
escola é importante.
Fatores
Relacionados a
Obter conhecimentos sobre a sexualidade na adolescência nas
sexualidade para o
redes sociais/Mídias é importante.
adolescente
Seria importante receber gratuitamente o contraceptivo do
governo.
Fatores considerados A marca é um fator que influencia na compra do contraceptivo.
como atributos para a
Ter um canal direto com o fabricante de contraceptivos para ter
compra de
descontos e ser fiel a uma marca.
contraceptivos
Fonte: Dados da pesquisa

Alfa

0,652

0,506

0,632

0,492

0,497

0,391

0,314

Já os fatores 6 e 7 apresentaram índices de consistência interna insatisfatórios, pois
ficaram próximo de 0,3 (Tabela 7).

Conclui-se que a escala relativa ao comportamento de compras de contraceptivos
por adolescentes apresentam sete fatores principais. O fato de a escala explicar a
variância em cerca de 50% atesta sua dimensionalidade. Pode-se dizer que a escala
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relativa à forma como os jovens adquire o contraceptivo e as etapas de suas vidas
são fidedignas em cinco fatores dentre os sete fatores encontrados. Ou seja, têm a
capacidade de produzir resultados consistentes através de seu uso constante
(Tabela 7).

A seguir analisam-se e comparam-se as variáveis relacionadas aos sete construtos
da seção II do questionário referente ao comportamento de compra de
contraceptivos por adolescentes, por meio da qual foram colhidos os dados
indicadores para a amostra total.

As respostas do questionário para estas perguntas foram do tipo Likert de cinco
pontos. Considerou-se como escore médio, ou mediana, o valor 3,0. Uma vez que o
grau de concordância nesta escala gradua-se de “Discordo totalmente” a “Concordo
totalmente”, isso significa que as variáveis que apresentaram escores acima de 3,99
indicam uma situação de concordância; entre 3,00 a 3,99 (inclusivos), uma situação
de nem discordância e nem concordância; e abaixo de 2,99, uma discordância na
resposta. Para sintetizar as informações de cada pergunta, utilizaram-se a média e a
mediana como medida de tendência central. Para a medida de dispersão, utilizaramse o desvio-padrão e o intervalo interquartil (

e

).

As Tabelas de 8 a 14 mostram os resultados do sentimento dos alunos em relação
ao assunto contraceptivo.

A Tabela 8 foi formulada com base na distribuição dos indicadores relacionados a
busca de informações sobre contraceptivos. Os resultados evidenciam concordância
para as questões relacionadas ao acompanhamento médico para a vida sexual e a
preferência por um contraceptivo mais caro, com mais benefícios.
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Tabela 8
Distribuição dos
contraceptivos

indicadores

pertinentes

à

Fator

Indicador
Procuro acompanhamento médico para
minha vida sexual.
Sempre procuro conhecer todos os
métodos contraceptivos que estão
disponíveis no mercado.
Busca de
Prefiro pagar mais por um contraceptivo
informações
que
possa trazer outros benefícios além
sobre os
da
contracepção
(Melhorar a pele, menor
contraceptivos
inchaço, melhora dos sintomas da TPM).
Sempre busco informações sobre
contraceptivos.
Procuro informações sobre contraceptivos
com balconistas de farmácias.
Fonte: Dados da pesquisa

busca

de

informações

sobre

Média D.P
3,51
1,16

1Q
3,00

Mediana
3Q
4,00
4,00

3,25

1,10

2,00

3,00

4,00

3,41

1,25

2,00

4,00

4,00

3,39

1,08

3,00

3,00

4,00

2,62

1,26

2,00

2,00

4,00

Os resultados da Tabela 8 evidenciam que os indicadores mais concordantes entre
os

adolescentes

associados

ao

construto

"Busca

de

informações

sobre

contraceptivos" se relacionam ao acompanhamento médico para a vida sexual (4,00)
e à preferência por um contraceptivo mais caro que possa proporcionar outros
benefícios (4,00).
A Tabela 9 mostra os indicadores pertinentes ao uso de contraceptivos por
adolescentes, apontando alta concordância entre suas questões:
Tabela 9
Distribuição dos indicadores pertinentes ao uso de contraceptivos por adolescentes
Fator

Indicador
Utilizo com frequência contraceptivos
Uso contraceptivos para evitar as Doenças
Uso de
sexualmente transmissíveis.
contraceptivos
Conheço alguns efeitos dos
por
adolescentes contraceptivos.
Tenho a opção de escolher meu
contraceptivo.
Fonte: Dados da pesquisa

Média
3,06

D.P
1,41

1Q
2,00

Mediana 3Q
3,00
4,00

4,30

0,96

4,00

5,00

5,00

3,32

1,18

2,00

4,00

4,00

3,56

1,14

3,00

4,00

4,00

Conforme mostra a Tabela 9, a maioria das questões relacionadas ao fator "Uso de
contraceptivos por adolescentes" foi apontada como indicativa de alta concordância,
pois os escores medianos ficaram acima ou igual a 4,00, com exceção do indicador
sobre uso frequente de contraceptivos, que ficou consideravelmente abaixo desse
intervalo.
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A Tabela 10 apresenta a distribuição dos indicadores relacionados aos fatores
facilitadores no uso de contraceptivos por adolescentes, constatando-se que o
consentimento dos pais é de alta concordância.
Tabela 10
Distribuição dos indicadores pertinentes aos fatores facilitadores no uso de
contraceptivos por adolescente
Fator

Indicador
Média
D.P
Tenho o consentimento dos meus
responsáveis para o uso do
3,85
1,08
contraceptivo.
Fatores
facilitadores no
Tenho o apoio financeiro
uso de
(pais/parceiro) para a compra de
3,03
1,33
contraceptivos
contraceptivos
por adolescentes Tenho liberdade para conversar sobre
o uso de contraceptivos com seus
3,27
1,37
familiares.
Fonte: Dados da pesquisa

1Q

Mediana

3Q

3,00

4,00

5,00

2,00

3,00

4,00

2,00

3,00

5,00

Quanto aos fatores facilitadores no uso do contraceptivo, constatou-se que apenas o
indicador relacionado ao consentimento dos responsáveis para o uso de
contraceptivo é percebido pelos adolescentes pesquisados como uma situação de
alta concordância, uma vez que o escore obtido apresentou mediana igual a 4,00.
(Tabela 10).
A Tabela 11 apresenta a distribuição dos indicadores relacionados aos fatores
dificultadores no uso de contraceptivos por adolescentes. Demonstra a alta
concordância ao indicador relacionado “às consequências de uma gravidez
precoce”.
Tabela 11
Distribuição dos indicadores pertinentes aos fatores dificultadores no uso de
contraceptivos por adolescente
Fator

Indicador
O custo do contraceptivo
influencia na decisão de
comprá-lo.
Fatores
dificultadores no uso As consequências de uma
de contraceptivos
gravidez precoce são
por adolescentes
maiores para as meninas.
Tomar pílula faz mal a
saúde.
Fonte: Dados da pesquisa

Média

D.P

1Q

Mediana 3Q

3,06

1,25

2,00

3,00

4,00

3,94

1,08

4,00

4,00

5,00

2,58

1,13

2,00

3,00

3,00
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Quanto aos fatores dificultadores no uso do contraceptivo, constatou-se que apenas
o indicador relacionado às consequências de uma gravidez precoce nas meninas é
percebida

pelos

adolescentes

pesquisados

como

uma

situação

de

alta

concordância, uma vez que o escore obtido apresentou mediana igual a 4,00.
(Tabela 11).

A Tabela 12 demonstra a distribuição dos indicadores quanto aos fatores que
motivam o uso de contraceptivos pelos adolescentes. Destaca-se que os fatores
motivantes são de alta concordância: a gravidez precoce e sua consequência
negativa na vida do adolescente e a interrupção dos estudos da mãe grávida
adolescente.

Tabela 12
Distribuição dos indicadores pertinentes aos fatores que motivam o uso de
contraceptivos pelos adolescentes
Fator

Indicador
A gravidez precoce pode
Fatores que
prejudicar a vida do adolescente.
motivam o uso de
A gravidez na adolescência pode
contraceptivos por
interromper os estudos da mãe
adolescentes.
adolescente.
Fonte: Dados da pesquisa

Média

D.P

1Q

Mediana 3Q

4,39

0,85

4,00

5,00

5,00

4,16

0,96

4,00

4,00

5,00

Demonstra-se na Tabela 13 os indicadores dos fatores relacionados a sexualidade
dos adolescentes e o uso de contraceptivos.

Em uma avaliação global, conforme mostra a Tabela 13, verificou-se que todas as
questões relacionadas aos fatores estimuladores no uso de contraceptivos pelos
adolescentes tendem de uma avaliação de alta concordância, pois a mediana foi
igual ou maior que 4,00.
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Tabela 13
Distribuição dos indicadores pertinentes aos fatores relacionados a sexualidade por
adolescentes e uso de contraceptivos
Fator

Indicador
Ter informações sobre a
sexualidade na adolescência em
sua escola é importante.
Obter conhecimentos sobre a
sexualidade na adolescência nas
redes sociais/mídias é importante.
Seria importante receber
gratuitamente o contraceptivo do
governo.
Fonte: Dados da pesquisa

Média

D.P

1Q

Mediana 3Q

4,42

0,71

4,00

5,00

5,00

3,61

1,07

3,00

4,00

4,00

3,82

1,20

3,00

4,00

5,00

A Tabela 14 mostra os fatores que influenciam na compra de contraceptivos por
adolescentes.
Tabela 14
Distribuição dos indicadores pertinentes aos fatores que influenciam na compra de
contraceptivos por adolescentes
Fator

Indicador
A marca é um fator que influencia
Fatores que
na compra do contraceptivo.
influenciam a
Ter um canal direto com o
compra de
fabricante de contraceptivos para
contraceptivos por
ter descontos e ser fiel a uma
adolescentes.
marca.
Fonte: Dados da pesquisa

Média D.P

1Q

Mediana 3Q

3,44

1,18

3,00

4,00

4,00

2,45

1,19

1,00

3,00

3,00

Para os fatores que influenciam na compra de contraceptivos por adolescentes, o
indicador relacionado à marca do contraceptivos apresentou mediana de 4,00,
evidenciando uma situação de alta concordância por parte dos alunos (Tabela 14).
Embora o indicador relacionado ao canal direto com o fabricante de contraceptivos
para descontos tenha apresentado uma situação de nem concordância e nem
concordância.

4.2.2 Análise bivariada

A seção de análise bivariada traz os resultados e conclusões a respeito dos testes
de comparações de médias efetuados para apenas para os valores dos indicadores
listados no questionário e os fatores encontrados no estudo com significância
estatística em função das variáveis demográficas.
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. Indicadores

A Tabela 15 apresenta a análise bivariada, em que os resultados e conclusões dos
testes de comparação de médias são efetuadas apenas para os indicadores
testados no questionário da pesquisa e os fatores encontrados em função das
variáveis demográficas:

Tabela 15
Avaliação dos escores referentes aos indicadores significativos sobre contraceptivo
por sexo
Indicador

Sexo
Feminino
Procuro acompanhamento médico para minha
vida sexual.
Masculino
Sempre procuro conhecer todos os métodos Feminino
contraceptivos que estão disponíveis no mercado. Masculino
Prefiro pagar mais por um contraceptivo que Feminino
possa trazer outros benefícios além da
contracepção (Melhorar a pele, menor inchaço, Masculino
melhora dos sintomas da TPM).
Sempre busco informações sobre contraceptivos.

As consequências de uma gravidez precoce são
maiores para as meninas.
Deixaria de usar o contraceptivos se meu parceiro
pedisse.

Média
3,79
2,97
3,40
2,97
3,70

D.P
1,10
1,10
1,08
1,07
1,23

2,83

1,09

Feminino

3,53

0,99

Masculino

3,12

1,19

Feminino

4,03

1,09

Masculino

3,75

1,05

Feminino

1,55

0,87

Masculino

2,27

1,10

P-valor
p<0,001**
0,008**

p<0,001**

0,010**

0,029*

p<0,001**

Fonte: Dados da pesquisa
Notas: - As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste Mann-Whitney para amostras
independentes.
- Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas.
- Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de
significância, a saber: p-valor < 0.01** (nível de confiança de 99%) e p-valor < 0.05 * (nível de
confiança de 95%)

Em uma análise comparativa entre as duas categorias do sexo quanto aos 25
indicadores sobre contraceptivos, conforme se observa na Tabela 15, as mulheres
mostraram concordar mais do que os homens no que diz respeito a:
acompanhamento médico, conhecimento de todos os métodos contraceptivos,
pagamento mais caro do contraceptivo, busca contínua por informações do
contraceptivo e consequências mais graves na gravidez precoce nas mulheres, pois
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o p-valor foi inferior a 0,05 (Tabela 15), embora elas discordassem mais quanto à
permissão do não uso do contraceptivo por intermédio do parceiro.

A Tabela 16 apresenta o resultado dos níveis médios dos indicadores sobre
contraceptivos entre as faixas etárias - de 14 a 18 anos. Parte integrante da análise
bivariada.
Tabela 16
Avaliação dos escores referentes aos indicadores significativos sobre contraceptivo
por faixa etária
Faixa etária
Obter conhecimentos sobre a sexualidade
na adolescência nas redes sociais/mídias
é importante.
Utilizo com frequência contraceptivos.

Conheço alguns efeitos dos
contraceptivos.

Média
3,39
3,90
3,65
2,77
3,34
3,23
2,92

D.P
1,10
0,89
1,12
1,39
1,41
1,40
1,21

16 anos

3,60

1,11

17 e 18 anos

3,67

1,02

14 e 15 anos
16 anos
17 e 18 anos
14 e 15 anos
16 anos
17 e 18 anos
14 e 15 anos

P-valor
0,039*

0,050*

p< 0,001**

Fonte: Dados da pesquisa
Notas: - As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste Kruskall-Wallis para amostras
independentes.
- Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas.
- Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de
significância, a saber: p-valor < 0.01** (nível de confiança de 99%) e p-valor < 0.05 * (nível de
confiança de 95%)

A Tabela 16 mostra o resultado dos níveis médios dos indicadores sobre
contraceptivos entre as três categorias da faixa etária.

Comparando-se os grupos de faixa etária quanto aos 25 indicadores sobre
contraceptivos, conforme se observa na Tabela 16, constatou-se diferença
significativa de escores nos indicadores sobre a importância do conhecimento
quanto: a sexualidade na adolescência nas redes sociais, frequência de
contraceptivos e efeitos dos contraceptivos. O grupo de adolescentes com idade de
14 a 15 anos apresentou menor concordância nestes três quesitos em comparação
com os demais, pois o valor-p encontrado foi inferior a 5%.
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A Tabela 17, parte da analise bivariada, mostra a avaliação dos indicadores
referentes à dificuldade no uso dos contraceptivos entre as três categorias da
dificuldade no uso de contraceptivos.
Tabela 17
Avaliação dos escores referentes aos indicadores significativos sobre contraceptivo
por dificuldades no uso de contraceptivos
Indicador

Quais as dificuldades no
uso de contraceptivos

Média

D.P

P-valor

0,040*
Falta Conhecimento
3,81
1,24
Seria importante receber
Comprar o Contraceptivo
3,46
1,26
gratuitamente o contraceptivo do
governo.
Outros
4,29
0,81
Fonte: Dados da pesquisa
Notas: - As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste Kruskall-Wallis para amostras
independentes.
- Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas.
- Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de
significância, a saber: p-valor < 0.01** (nível de confiança de 99%) e p-valor < 0.05 * (nível de
confiança de 95%)

Quanto ao relacionamento entre os 25 indicadores sobre contraceptivos e à
dificuldade no uso de contraceptivos, não foi identificado nenhum tipo de associação
em 24 indicadores. O teste estatístico identificou apenas uma diferença entre os três
grupos de dificuldade no uso de contraceptivos no indicador "recebimento gratuito do
contraceptivo pelo governo" (Tabela 16). Pode-se dizer que o grupo que apresenta
dificuldades em comprar contraceptivo acha menos importante receber o
contraceptivo gratuitamente pelo governo do que os demais grupos avaliados na
Tabela 16.

No que se refere à associação entre os grupos de facilidades no uso de
contraceptivos e os indicadores sobre contraceptivos, conforme se observa na
Tabela 17, os grupos de fácil acesso e várias opções no mercado apresentaram
juntos maior concordância do que os demais grupos nos seguintes indicadores:
consentimento dos responsáveis para uso do contraceptivo, uso de contraceptivos
para evitar doenças sexualmente transmissíveis, conhecimento do efeito dos
contraceptivos e liberdade para conversar sobre contraceptivos com os familiares.

A Tabela 18 mostra o resultado dos níveis médios dos indicadores sobre
contraceptivos entre as três categorias de facilidade no uso de contraceptivos
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Tabela 18
Avaliação dos escores referentes aos indicadores significativos sobre contraceptivo
por facilidades no uso de contraceptivos
Indicador
Tenho o consentimento dos meus
responsáveis para o uso do
contraceptivo.

Utilizo com frequência contraceptivos.

A gravidez na adolescência pode
interromper os estudos da mãe
adolescente.

Uso contraceptivos para evitar as
Doenças sexualmente transmissíveis.

Conheço alguns efeitos dos
contraceptivos.

Tenho a opção de escolher meu
contraceptivo.

Procuro informações sobre
contraceptivos com balconistas de
farmácias.

Quais as facilidades no
uso de contraceptivos
Ganhar o contraceptivo.

Média

D.P

3,75

1,12

Várias opções no mercado. 4,07

1,12

Fácil acesso.

4,12

0,81

Outros.

3,56

1,19

Ganhar o contraceptivo.

2,98

1,42

Várias opções no mercado. 3,00

1,44

Fácil acesso.

3,51

1,39

Outros.

2,74

1,35

Ganhar o contraceptivo.

4,43

0,93

Várias opções no mercado. 3,93

0,90

Fácil acesso.

4,02

1,01

Outros.

4,19

0,93

Ganhar o contraceptivo.

4,14

1,15

Várias opções no mercado. 4,54

0,74

Fácil acesso.

4,57

0,74

Outros.

4,07

0,99

Ganhar o contraceptivo.

3,07

1,30

Várias opções no mercado. 3,57

1,14

Fácil acesso.

3,63

0,97

Outros.

3,11

1,21

Ganhar o contraceptivo.

3,49

1,18

Várias opções no mercado. 3,54

1,26

Fácil acesso

3,96

0,87

Outros.

3,26

1,18

Ganhar o contraceptivo.

2,89

1,42

Várias opções no mercado. 2,79

1,34

Fácil acesso.

2,08

0,95

Outros.

2,80

1,22

P-valor

0,048*

0,045*

0,021*

0,009**

0,047*

0,027

0,008**

Ganhar o contraceptivo.
2,95
1,38
Tenho liberdade para conversar sobre o Várias opções no mercado. 3,71
1,38
0,017*
uso de contraceptivos com seus
Fácil acesso.
3,59
1,22
familiares.
Outro.s
3,00
1,39
Fonte: Dados da pesquisa
Notas: - As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste Kruskall-Wallis.
- Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas.
- Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de
significância, a saber: p-valor < 0.01** (nível de confiança de 99%) e p-valor < 0.05 * (nível de
confiança de 95%)

Pode-se dizer, ainda, que o grupo de fácil acesso ao contraceptivo concordou mais
que os outros grupos em relação à frequência de contraceptivos e à opção de
escolha do contraceptivo. Em contrapartida, este grupo discordou mais do que os
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demais no assunto sobre informações de contraceptivos com balconistas de
farmácia (Tabela 18).

O grupo que ganha o contraceptivo concordou mais do que os outros grupos no que
diz respeito ao fato de que a gravidez pode interromper os estudos da mãe (Tabela
18).

A Tabela 19 mostra o resultado dos níveis médio dos indicadores sobre
contraceptivos

entre

as

três

categorias

de

responsabilidade

no

uso

de

contraceptivos.
Tabela 19
Avaliação dos escores referentes aos indicadores significativos de contraceptivos
por responsabilidade
Indicador
A gravidez na adolescência pode interromper
os estudos da mãe adolescente.
Uso contraceptivos para evitar as doenças
sexualmente transmissíveis.
Procuro acompanhamento médico para minha
vida sexual.
Sempre procuro conhecer todos os métodos
contraceptivos que estão disponíveis no
mercado.
O custo do contraceptivo influencia na decisão
de comprá-lo.

Responsabilidade
Meninas
Meninos
Meninas/Meninos
Meninas
Meninos
Meninas/Meninos
Meninas
Meninos
Meninas/Meninos
Meninas
Meninos
Meninas/Meninos
Meninas
Meninos
Meninas/Meninos
Meninas
Meninos

Média
4,46
4,21
3,96
4,09
4,59
4,35
3,82
3,25
3,39
3,61
2,79
3,17
3,42
3,00
2,84
3,79
2,93

D.P
0,73
0,68
1,11
1,02
0,57
0,99
1,07
1,00
1,23
1,05
0,98
1,10
1,16
1,25
1,27
1,28
1,19

P-valor
0,018*

0,050*

0,019*

0,001**

0,023*

Prefiro pagar mais por um contraceptivo que
possa trazer outros benefícios além da
0,003**
contracepção (Melhorar a pele, menor inchaço,
3,31
1,19
melhora dos sintomas da TPM).
Meninas/Meninos
3,65
1,13
Meninas
Sempre
busco
informações
sobre
2,93
1,10
0,008**
Meninos
contraceptivos.
3,37
1,00
Meninas/Meninos
3,19
1,34
Meninas
Procuro informações sobre contraceptivos com
2,31
1,14
p<0,001**
Meninos
balconistas de farmácias.
2,35
1,13
Meninas/Meninos
Fonte: Dados da pesquisa
Notas: - As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Kruskall-Wallis.
- Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas.
- Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de
significância, a saber: p-valor < 0.01** (nível de confiança de 99%) e p-valor < 0.05 * (nível de
confiança de 95%)
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Ao relacionar os grupos de responsabilidade e os indicadores sobre contraceptivos,
conforme se observa na Tabela 20, as meninas mostraram concordar mais do que
os demais grupos no que diz respeito a: interrupção dos estudos na gravidez na
adolescência, acompanhamento médico, conhecimento de todos os métodos
contraceptivos, custo do contraceptivo, pagamento mais caro do contraceptivo,
busca continua por informações do contraceptivo e informações do contraceptivo
com balconistas de farmácias, pois o p-valor foi inferior 0,05 (Tabela 19). Embora os
meninos concordassem mais do que as meninas no uso de contraceptivos para
evitar as doenças sexualmente transmissíveis.

A Tabela 20 apresenta o resultado dos níveis médios dos indicadores sobre
contraceptivos entre as três categorias de tipos de escolas.

Tabela 20
Avaliação dos escores referentes aos indicadores significativos de contraceptivos
por tipo de escola
(Continua...)
Indicador
Ter informações sobre a sexualidade na
adolescência em sua escola é importante.
Obter conhecimentos sobre a sexualidade
na adolescência nas redes sociais/mídias é
importante.
Tenho o consentimento dos meus
responsáveis para o uso do contraceptivo.
A participação da família na orientação e
prevenção da gravidez na adolescência é
importante.
A gravidez precoce pode prejudicar a vida
do adolescente.
Uso contraceptivos para evitar as doenças
sexualmente transmissíveis.
Procuro acompanhamento médico para
minha vida sexual.

Conheço alguns efeitos dos contraceptivos.

Tipo de Escola
Municipal
Estadual
Particular
Municipal
Estadual
Particular
Municipal
Estadual
Particular
Municipal
Estadual
Particular
Municipal
Estadual
Particular
Municipal
Estadual
Particular
Municipal
Estadual
Particular
Municipal
Estadual
Particular

Média
4,46
4,19
4,63
3,42
3,31
4,05
4,13
3,39
4,10
4,67
4,83
4,63
4,52
4,16
4,52
4,38
4,02
4,54
3,94
3,54
3,16
3,15
3,05
3,73

D.P
0,74
0,77
0,52
1,18
1,07
0,81
1,02
1,11
0,96
0,63
3,77
0,66
0,87
0,95
0,67
1,00
1,02
0,78
0,91
1,16
1,23
1,34
1,16
0,95

P-valor
0,001**

p<0,001**

p<0,001**

0,016*

0,011*

0,001**

0,003**

0,002**
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Tabela 20
Avaliação dos escores referentes aos indicadores significativos de contraceptivos
por tipo de escola
(Conclusão)
Indicador

Tipo de Escola
Municipal
Tenho o apoio financeiro (pais/parceiro)
Estadual
para a compra de contraceptivos.
Particular
Municipal
Seria importante receber gratuitamente o
Estadual
contraceptivo do governo.
Particular
Municipal
Procuro informações sobre contraceptivos
Estadual
com balconistas de farmácias.
Particular
Municipal
Tomar pílula faz mal à saúde.
Estadual
Particular
Municipal
Deixaria de usar o contraceptivos se meu
Estadual
parceiro pedisse.
Particular
Municipal
Tenho liberdade para conversar sobre o uso
Estadual
de contraceptivos com seus familiares.
Particular
Fonte: Dados da pesquisa

Média
2,79
2,89
3,37
4,13
3,39
4,03
3,19
2,73
2,06
2,71
2,77
2,30
1,52
2,02
1,78
3,60
2,81
3,48

D.P
1,32
1,24
1,38
1,35
1,19
0,95
1,48
1,19
0,90
1,13
1,14
1,07
0,85
1,11
0,99
1,36
1,34
1,29

P-valor
0,041*

p<0,001**

p<0,001**

0,034*

0,033*

0,004**

Notas: - As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste KruskallWallis para amostras independentes.
- Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas.
- Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o
nível de significância, a saber: p-valor < 0.01** (nível de confiança de 99%) e p-valor
< 0.05 * (nível de confiança de 95%)
Ao relacionar os grupos de tipo de escola e os indicadores de contraceptivos,
conforme demonstra a Tabela 20, percebe-se diferença significativa de escores em
14 indicadores de contraceptivos entre as escolas, pois o valor-p encontrado foi
inferior a 5% nessas situações.

Pode-se dizer que o grupo de adolescentes que estudam na escola particular
concordou mais que os outros grupos (estadual e municipal) em relação a ter
conhecimento sobre sexualidade na escola e nas redes sociais, ao uso de
contraceptivos para evitar doenças sexualmente transmissíveis, no conhecimento
dos efeitos do contraceptivo e ao apoio financeiro para a compra do contraceptivo.
Todavia, este grupo discordou mais do que os demais em relação ao assunto sobre
a prejudicialidade de pílulas à saúde (Tabela 20).
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O grupo que estuda em escola estadual discordou mais do que os outros nos
assuntos:

consentimento dos responsáveis para

o uso do

contraceptivo,

prejudicialidade da vida do adolescente na gravidez precoce, recebimento gratuito
do governo do contraceptivo e liberdade para conversar sobre o uso de
contraceptivos com familiares (Tabela 20). Este grupo concordou mais do que os
demais em relação a participação da família na orientação e prevenção da gravidez
e permissão do não uso de contraceptivos por intermédio do parceiro (Tabela 20).

O grupo que estuda na escola municipal concordou mais do que os outros grupos no
que diz respeito a informações do contraceptivo com balconistas de farmácias e
acompanhamento medico para a vida sexual (Tabela 20).

4.2.3 Fatores encontrados na pesquisa

Nesta seção, analisam-se os sete fatores colhidos por meio da combinação das 25
assertivas do questionário, os quais se referem à forma como os jovens adquirem o
contraceptivo. Eles e as etapas de suas vidas foram apresentados para a amostra
total.

. Fazem parte do fator "Busca de informações sobre os contraceptivos" as
questões: Q 9, Q 10, Q 15, Q 19 e Q 21. Calculou-se a média dessas
questões do questionário para cada respondente individualmente.
. Compõem o fator "Uso de contraceptivos por adolescentes", as questões: Q
4, Q 8, Q 11, e Q 12. Foi calculada a média dessas questões do questionário
para cada respondente individualmente.
. Dentre as variáveis pertencentes ao fator "Fatores facilitadores no uso de
contraceptivos por adolescentes" destacam-se as seguintes questões: Q 3, Q
14 e Q 25. Foi calculada a média dessas questões do questionário para cada
respondente individualmente.
. Fazem parte do fator "Fatores dificultadores no uso de contraceptivos por
adolescentes" as questões: Q 13, Q 20 e Q 22. Foi calculada a média dessas
questões do questionário para cada respondente individualmente.
. As variáveis que compõem o fator "Fatores que motivam o uso de
contraceptivos por adolescentes" referem-se às questões: Q 6 e Q 7. Foi
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calculada a média dessas questões do questionário para cada respondente
individualmente.
. Quanto às variáveis pertencentes ao fator "Fatores relacionados a
sexualidade

para

os

adolescentes

no

uso

de

contraceptivos

por

adolescentes", destacam-se as seguintes questões: Q 1, Q 2 e Q 17. Foi
calculada a média dessas questões do questionário para cada respondente
individualmente.
. Fazem parte do fator "Fatores considerados como atributos para a compra
de contraceptivos" as variáveis: Q 18 e Q 24. Foi calculada a média dessas
questões do questionário para cada respondente individualmente.

A Tabela 21 mostra os resultados dos fatores significativos sobre a forma como os
jovens adquirem o contraceptivo e as etapas de suas vidas em relação ao sexo.

Tabela 21
Avaliação dos escores referentes aos fatores significativos sobre contraceptivo por
sexo
Fator
Fator 1: Busca de informações sobre os
contraceptivos.

Sexo
Média
Feminino 3,43
Masculino 2,87

D.P
0,69
0,76

P-valor
p<0,001**

Fonte: Dados da pesquisa
Notas: - As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste Mann-Whitney para amostras
independentes.
- Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas.
- Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de
significância, a saber: p-valor < 0.01** (nível de confiança de 99%) e p-valor < 0.05 * (nível de
confiança de 95%)

Em uma análise comparativa entre as duas categorias do sexo quanto aos sete
fatores sobre contraceptivos, as mulheres mostraram concordar mais do que os
homens no que diz respeito à busca de informações sobre os contraceptivos, pois o
p-valor foi inferior 0,05 (Tabela 21).

A Tabela 22 apresenta o resultado dos níveis médios dos fatores sobre
contraceptivos entre as três categorias da faixa etária
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Tabela 22
Avaliação dos escores referentes aos fatores significativos sobre informações dos
contraceptivo por faixa etária
Fator
Fator 2: Uso de contraceptivos por
adolescentes

Fator 6: Fatores relacionados a
sexualidade para os adolescentes

Faixa etária
14 e 15 anos
16 anos
17 e 18 anos
14 e 15 anos

Média
3,34
3,90
3,67
3,85

D.P
0,77
0,71
0,67
0,68

P-valor
0,002**

16 anos

4,13

0,68

0,033*

17 e 18 anos

3,93

0,65

Fonte: Dados da pesquisa
Notas: - As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste Kruskall-Wallis para amostras
independentes.
- Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas.
- Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de
significância, a saber: p-valor < 0.01** (nível de confiança de 99%) e p-valor < 0.05 * (nível de
confiança de 95%)

Comparando-se os grupos de faixa etária quanto aos sete fatores sobre
contraceptivos, constatou-se diferença, significativa, de escores nos fatores uso de
contraceptivos por adolescentes e fatores estimuladores no uso de contraceptivos
por adolescentes. O grupo de adolescentes com idade de 16 anos apresentou maior
concordância nestes dois fatores em comparação com os demais, pois o valor-p
encontrado foi inferior a 5% (Tabela 22).

No que se refere à associação entre os grupos de facilidades no uso de
contraceptivos e os sete fatores sobre contraceptivos, os grupos de "fácil acesso" e
"várias opções no mercado" apresentaram juntos maior concordância do que os
demais grupos nos seguintes nos fatores: "uso de contraceptivos por adolescentes"
e "fatores facilitadores no uso de contraceptivos por adolescentes" (Tabela 23).

A Tabela 23 mostra o resultado dos níveis médios dos fatores sobre contraceptivos
entre as três categorias de facilidade no uso de contraceptivos.
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Tabela 23
Avaliação dos escores referentes aos fatores significativos sobre contraceptivo por
facilidades no uso de contraceptivos
Fator
Fator 2: Uso de contraceptivos
por adolescentes.

Fator 3: Fatores facilitadores no
uso de contraceptivos por
adolescentes.

Quais são as facilidades no
uso de contraceptivos
Média
Ganhar o contraceptivo
3,42

D.P
0,89

Várias opções no mercado.

3,66

0,83

Fácil acesso.

3,92

0,54

Outros.

3,30

0,62

Ganhar o contraceptivo

3,19

0,87

Várias opções no mercado.

3,67

0,92

Fácil acesso.

3,65

0,92

Outros.

3,15

1,02

P-valor

P<0,001**

0,010**

Fonte: Dados da pesquisa
Notas: - As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste Kruskall-Wallis.
- Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas.
- Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de
significância, a saber: p-valor < 0.01** (nível de confiança de 99%) e p-valor < 0.05 * (nível de
confiança de 95%).

A Tabela 24 mostra o resultado dos níveis médios dos fatores sobre contraceptivos
entre as três categorias de responsabilidade no uso de contraceptivos

Tabela 24
Avaliação dos escores referentes aos fatores significativos de contraceptivos por
responsabilidade
Fator
Fator 1: Busca de informações sobre os
contraceptivos.
Fator 4: Fatores dificultadores no uso de
contraceptivos por adolescentes.

Responsabilidade
Meninas
Meninos
Meninas/Meninos
Meninas
Meninos
Meninas/Meninos

Média
3,61
2,86
3,12
3,47
3,02
3,07

D.P
0,73
0,75
0,68
0,77
0,75
0,82

P-valor
p<0,001**

0,007**

Fonte: Dados da pesquisa
Notas: - As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Kruskall-Wallis.
- Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas.
- Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de
significância, a saber: p-valor < 0.01** (nível de confiança de 99%) e p-valor < 0.05 * (nível de
confiança de 95%)

Ao relacionar os grupos de responsabilidade e os sete fatores sobre contraceptivos,
as meninas mostraram concordar mais do que os demais grupos no que diz respeito
à busca de informações sobre os contraceptivos e fatores dificultadores no uso de
contraceptivos por adolescentes, pois o p-valor foi inferior a 0,05 (Tabela 24).
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A Tabela 25 mostra o resultado dos níveis médios dos fatores sobre contraceptivos
entre as três categorias de tipos de escolas.
Tabela 25
Avaliação dos escores referentes aos fatores significativos de contraceptivos por tipo
de escola
Fator

Tipo de Escola
Média
D.P
P-valor
3,50
0,86
Municipal
Fator 1: Busca de informações sobre os
3,23
0,75
0,002**
Estadual
contraceptivos.
3,05
0,64
Particular
3,55
0,78
Municipal
Fator 2: Uso de contraceptivos por
3,32
0,81
0,001**
Estadual
adolescentes.
3,81
0,58
Particular
3,51
0,87
Municipal
Fator 3: Fatores facilitadores no uso de
3,03
0,93
0,001**
Estadual
contraceptivos por adolescentes.
3,65
0,97
Particular
3,40
0,85
Municipal
Fator 4: Fatores dificultadores no uso de
3,29
0,77
0,003**
Estadual
contraceptivos por adolescentes.
2,94
0,77
Particular
4,00
0,68
Municipal
Fator 6: Fatores relacionados a sexualidade
3,63
0,73
p<0,001**
Estadual
para os adolescentes.
4,24
0,47
Particular
Fonte: Dados da pesquisa
Notas: - As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste Kruskall-Wallis para amostras
independentes.
- Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas.
- Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de
significância, a saber: p-valor < 0.01** (nível de confiança de 99%) e p-valor < 0.05 * (nível de
confiança de 95%)

A Tabela 25 mostra o resultado dos níveis médios dos fatores sobre contraceptivos
entre as três categorias de tipos de escolas.

Pode-se dizer que o grupo de adolescentes que estudam na escola particular
concordou mais que os outros grupos (estadual e municipal) em relação "fatores
facilitadores no uso de contraceptivos por adolescentes" e "fatores relacionados a
sexualidade pra os adolescentes " (Tabela 25).

O grupo que estuda em escola estadual discordou mais do que os outros em relação
a: "fatores facilitadores no uso de contraceptivos por adolescentes" (Tabela 25).

121

O grupo que estuda na escola municipal concordou mais do que os outros grupos no
que diz respeito a "busca de informações sobre os contraceptivos" e "fatores
dificultadores no uso de contraceptivos por adolescentes" (Tabela 24).
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5 Considerações Finais

Neste capítulo, formulam-se as considerações finais. A temática investigada por esta
dissertação no referencial teórico, contemplou o comportamento de compra do
consumidor adolescente de contraceptivos.

Esta pesquisa caracterizou-se como um estudo de caso. Foi realizada por meio de
uma pesquisa de campo. A coleta de dados considerou um questionário com 25
questões fechadas para jovens adolescentes de 14 a 18 anos estudantes do ensino
médio, de escolas municipal, estadual e particular de Minas Gerais.

O estudo foi dirigido para a obtenção da resposta à questão norteadora inicialmente
proposta: “Como se dá o consumo de contraceptivos na percepção do adolescente
na faixa etária de 14 a 18 anos de idade?

Objetivou-se verificar de que forma os jovens adquirem os contraceptivos, tendo em
vista as etapas de suas vidas. Para alcançar este objetivo principal, foram elencados
cinco objetivos específicos. A análise dos dados quantitativos permitiu conhecer os
pontos relevantes do tema da pesquisa com base nos objetivos propostos.

Em relação ao primeiro objetivo específico - Identificar no comportamento do
consumidor adolescente os principais atributos na compra na aquisição de
contraceptivos - verificou-se que a marca do contraceptivo pode ter grande
importância na decisão de compra deste consumidor. De acordo com Solomon
(2011), deve-se indicar que há diferenças significativas entre marcas em relação
àquele atributo e que a decisão sobre a escolha entre marcas concorrentes estará
sempre relacionada ao uso do atributo oferecido como critério de decisão de
compra.

Destaca-se, também, quanto a este objetivo, a preferência dos adolescentes em
pagar mais por um contraceptivo

que possa trazer mais

benefícios além da

contracepção já esperada, principalmente em relação ás meninas. Porém, ao
mesmo tempo, o custo deste contraceptivo também é um fator preponderante em
sua aquisição e escolha. Conforme Kotler/Keller (2006), o preço funciona como o
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principal determinante dos consumidores, principalmente entre as camadas mais
pobres da população e produtos do tipo commodity (contraceptivos).

Em relação a este objetivo específico, deve-se considerar que o adolescente ainda
sente constrangimento ao adquirir um contraceptivo nas farmácias. Em uma escala
menor, segundo Faria (2008), aparecem a necessidade de aceitação e a
insegurança do adolescente como causas deste comportamento de consumo do
adolescente.

O segundo objetivo específico - verificar de que forma o adolescente busca
informações sobre os contraceptivos -, revelou que as informações que os jovens
obtêm sobre contracepção e contraceptivos são, predominantemente, adquiridas
nas escolas. Eles confirmaram na pesquisa que este local é o mais importante para
se obter informações sobre sexualidade e métodos contraceptivo; segundo Gerbner
et al. (2002), a escola, como ambiente promotor do conhecimento e de relações
sociais entre adolescentes, professores e funcionários, supostamente também
influencia positivamente o consumo de contraceptivos para os jovens. É, então, um
entidade de grande relevância para a educação sexual dos jovens, resultando em
um comportamento de compra de contraceptivos por eles de forma mais
responsável e adequada ao uso.

Foram citadas também como importante fonte de informações sobre este objetivo
específico as redes sociais/mídias, superando, inclusive, a busca de informações ao
profissional especializado (médico), mesmo considerando este último como
fundamental para as etapas de vida do adolescente. Como citou Gerbner et al.
(2002), a partir das reflexões sobre a busca de informações sobre os contraceptivos,
supõe-se que pais, amigos, escola, médico e mídia terão impacto positivo na
intenção de compra e no uso de métodos anticoncepcionais entre os adolescentes.

O terceiro objetivo específico - analisar como se dá o uso de contraceptivos pelos
Adolescentes-, consistiu em definir dois grupos distintos: as redes de ensino
envolvidas na pesquisa (estadual, municipal e particular); e as faixas etárias
participantes deste estudo (14 a 18 anos de idade). Com isso, pôde-se observar que
o uso de contraceptivos é mais preponderante na rede particular de ensino, com
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índice de 3.81, seguindo-se a rede municipal de ensino, com 3.55, e a rede estadual
de ensino, com 3.33 de índice relato neste estudo.
Quanto a faixa etária estudada, os índices de maior frequência quanto ao uso de
contraceptivos apontam a predominância da idade de 16 anos (3,90), seguida das
de 17 e 18 anos (3,67) e de 14 e 15 anos de idade (3,34), reforçando os dados
levantados na pesquisa. Em todo o mundo, 7,3 milhões de adolescentes se tornam
mães a cada ano, das quais 2 milhões são menores de 15 anos, número que pode
aumentar para 3 milhões até 2030 se a tendência atual for mantida (EBC Agência
Brasil, 2013).
Deve-se ressaltar neste objetivo específico que os adolescentes reconhecem
também que o fator "Ter fácil acesso aos contraceptivos" está diretamente ligado ao
seu uso, segundo Blacwell et al. (2011). Algumas atividades se constituem na busca
por informações sobre os atributos de produto e escolhas, como marcas, produtos
alternativos e compra. Inclui-se aí a disponibilidade que os consumidores obtêm
para ter acesso ao produto desejado (shopping centers, pela internet, lojas
especializadas etc.).
O quarto objetivo específico - "Analisar os fatores facilitadores e dificultadores no
uso de contraceptivos pelos adolescentes" - mostrou que o consentimento e o apoio
dos pais ou responsáveis os grandes facilitadores no uso de contraceptivos por
adolescentes, segundo já apontava (Hildebrand & Veloso, 2012). Para os autores, a
importância da estabilidade familiar no comportamento sexual e contraceptivo dos
filhos consagra a família como um espaço de relações e de identificação efetiva
moral. A presença de uma estrutura sólida e equilibrada ajuda o jovem a superar as
adversidades. A família influencia o comportamento do jovem em relação ao
consumo de contraceptivos por adolescentes(Singly, 2000).
Os autores citados reconhecem positivamente as variadas opções de contraceptivos
disponíveis no mercado, reforçando seu poder de escolha. Ganhar o contraceptivo
foi também citado de forma expressiva pelos adolescentes como um fator facilitador.
Como fator dificultador para o uso de contraceptivos o fator preponderante e quase
que unânime nesta pesquisa foi "falta de conhecimento sobre os contraceptivos",
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que pode influenciar toda a cadeia de compra deste produto e, possivelmente, o
próprio comportamento dos adolescente em si. Segundo Hildebrand e Veloso
(2012), a falta de conhecimento sobre os métodos resulta na crença entre os
adolescentes que o uso de anticoncepcional é incompatível com a frequência da
prática do ato sexual, o que interfere no prazer sexual. Da mesma forma, alguns
ainda acreditam que não possam engravidar durante a adolescência. Conclui-se que
o conhecimento é um antecedente fundamental no comportamento contraceptivo
entre adolescentes. Pesquisas apontam que características cognitivas e traços de
personalidade também têm grande influência sobre o comportamento contraceptivo
entre os adolescentes. Outro dificultador apontado pelos adolescentes nesta
pesquisa está relacionado à compra do contraceptivo, ligado diretamente às
limitações financeiras inerentes a esta fase da vida.

Em relação ao quinto objetivo específico - "Identificar os fatores que motivam ou não
uso de contraceptivos pelos adolescente" -, os fatores predominantes entre os
adolescentes entrevistados para se motivarem quanto ao uso de contraceptivos
estão diretamente ligados ao medo de uma gravidez precoce à ocorrência de uma
interrupção nos estudos da mãe adolescente. Percebe-se o reconhecimento dos
jovens de que estes fenômenos causariam uma mudança brusca em suas vidas e
impactariam também seus comportamentos futuros, podendo comprometer todas as
expectativas criadas por eles e seus familiares, conforme citaram Monteiro et al.
(2009). Ao engravidar, voluntária o involuntariamente, a adolescente têm seus
projetos de vida alterados e ocorrem traumas psicológicos associados à gravidez,
com

danos

emocionais,

vergonha,

medo,

culpa,

precárias

condições

socioeconômicas, perpetuando o ciclo da pobreza, condições inadequadas de
nutrição, desigualdades, deserção escolar, desemprego, dependência e imaturidade
biológica.

Neste quesito, os adolescentes apontaram também que o nível de responsabilidade
por não permitir que aconteçam os transtornos de uma gravidez precoce deverá ser
compartilhado entre meninas e meninos (50,9). Estes índices, observados por
gênero, de forma isolada, a pesquisa apontou que a maior responsabilidade,
segundo os adolescentes pesquisados, é 32,6 das meninas contra 16,6 dos meninos
(16,6).
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Outro fator citado como motivador para a utilização dos contraceptivos por
adolescentes é a preocupação com a proteção contra as doenças sexualmente
transmissíveis. As doenças sexualmente transmissíveis (DST) representam também
uma síndrome clínica caracterizada, inicialmente, por sintomas genitais e pela
transmissão do agente infeccioso por contato sexual. A faixa etária de maior
prevalência corresponde ao objeto deste estudo, indivíduos de 14 a 18 anos, três a
cinco vezes maiores em relação aos adultos.

5.1 Contribuições da pesquisa

Analisar o comportamento do adolescente consumidor de contraceptivo poderá
contribuir para o entendimento e o desenvolvimento de ações que

ajudem a

amenizar tal situação, confirmando sua importância de um caminho para a inovação
e a sua aplicabilidade às diversas instituições públicas e privadas que conduzem os
adolescentes situadas na faixa etária de 14 a 18 anos.

Os resultados encontrados propiciam muitas reflexões, por abordarem uma temática
atual e preocupante, mas ainda pouco divulgada no segmento de contraceptivos.
Entender como o adolescente de hoje compreende e adquire os contraceptivos
poderá contribuir para uma aquisição mais segura, responsável e adequada, para
que nenhuma etapa de sua adolescência seja comprometida com a não utilização
de métodos contraceptivos.

Consideram-se relevantes as contribuições deste estudo para todos os campos e
instituições que envolvam a participação ativa dos adolescentes: as escolas, como
fonte ativa de informações; a família, que deverá assumir o papel de uma instituição
de base e referência na vida deste adolescentes; e a industria farmacêutica, que
deverá assumir neste contexto papel fundamental de agente de informações e de
facilitador na aquisição do contraceptivos, assim como o grande desafio de cuidar e
entender melhor esta faixa etária.

Para a indústria farmacêutica, as respostas obtidas com a pesquisa aplicada com os
adolescentes apontam fontes de grandes oportunidades. Quanto à forma de
aquisição dos contraceptivos, grande parte dos adolescentes respondeu que a

127

marca e a disponibilidade de pagar mais caro por contraceptivo que traga benefícios
adicionais, além da contracepção, influenciam diretamente na compra do produto.
De acordo com os apontamento científicos, a marca podem sinalizar determinado
nível de qualidade. Dessa maneira, consumidores satisfeitos podem facilmente optar
novamente pelo produto. A fidelidade à marca proporciona á empresa previsibilidade
e segurança de demanda, além de criar barreiras que tornem mais difícil a outras
empresas ingressar no mercado. A fidelidade também significa disposição para
pagar um preço mais alto - normalmente, 20 a 25 por cento a mais. Neste sentido, o
branding é entendido como um instrumento capacitado para garantir vantagem
competitiva (Kotler & Keller, 2006).

Neste mesmo processo de promover conhecimento e informações sobre o uso de
contraceptivos por adolescentes, a parceria da indústria farmacêutica com diversas
empresas de vários segmentos em que há grande concentração de adolescentes
profissionais promovendo palestras relacionadas ao tema "Planejamento Familiar",
ministradas por médicos especialistas, seria uma forma efetiva de facilitar a
aquisição na compra de contraceptivos através de informações seguras e diretas.

Os adolescentes apontaram alguns pontos de dificuldade no uso de contraceptivos.
Uma delas é a falta de conhecimento sobre estes produtos. Outro fator está
relacionado à dificuldade de comprar o contraceptivo. Também relataram que obtêm
as mais informações sobres o tema principalmente nas escolas e que, normalmente,
estão conectados predominantemente aos computadores de casa e às redes
sociais/mídias, sendo que a preferência de conexão está relacionada a estes dois
últimos. A soma dos índices apresentados na pesquisa totaliza 73,0 em celulares e
24,6 em computadores em casa. Juntos, representam 97,6 de exposição virtual. Os
websites estão evoluindo e se tornando mais do que apenas locais onde se colocam
e se retiram informações. Estão se transformando em veículos de comunicação de
duas mãos e multiutilitários. São ferramentas capazes de simplificar e expandir. São
locais onde se aprende, desenvolve e interage. Portanto, para a Indústria
farmacêutica, elaborar meios de comunicações via de plataformas eletrônicas para
estes adolescentes por meio de sites informativos direcionados aos usuários ou não
de contraceptivos, aplicativos segmentados aos adolescentes, jogos interativos
virtuais, poderá impactar suas marcas de contraceptivos, fidelizar os consumidores
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adolescentes, conhecer o perfil do consumidor adolescente por meio de
relacionamento direto e trabalhar fortemente seu marketing institucional.

As escolas são os principais instrumentos de informações, apontados pelos próprios
adolescentes sobre os temas envolvendo sexualidade e os contraceptivos. Este
estudo poderá contribuir para que estas instituições continuem ainda mais
reforçando e ampliando sua forma de comunicação, tornando-a mais efetiva,
mediante a promoção de palestras com médicos especialistas, principalmente, sobre
o tema "Planejamento familiar". Este tema provocaria uma discussão maior sobre a
utilização de contraceptivos e estimularia o adolescente a procurar sempre ajuda de
um médico regularmente para os cuidados necessários para esta etapa de sua vida.
Seria, também, uma estratégia interessante envolver, em momentos diferenciados,
os pais ou responsáveis destes jovens nestas palestras sobre o tema, facilitando o
diálogo familiar e a compreensão deles, já que esta pesquisa revelou que um dos
facilitadores para o uso de contraceptivos pelos adolescentes é o apoio
financeiro/emocional da família nesta etapa da vida.

A capacitação e preparação dos coordenadores pedagógicos em relação ao tema
surge como uma necessidade emergente. Os conflitos diários relacionados ao tema
poderão ser contornados e controlados para se evitar uma decisão equivocada por
parte deste adolescente, trazendo como consequência a gravidez precoce na vida
deste jovem por falta de uma informação básica, porém extremamente necessária.

Em relação à políticas públicas, poucos são os serviços de saúde no Brasil que
atendem os(as) adolescentes e jovens em suas necessidades específicas sobre o
tema, resultando em obstáculo ao acesso às informações e aos serviços capazes de
proteger a saúde e a tomada de decisão responsável. A elaboração de projetos que
sejam concebidos e desenvolvidos na perspectiva da saúde como direito de
cidadania e da busca da ampliação do acesso aos serviços, com informações que
possam fazer grande diferença na vida deste adolescente nesta faixa etária deve
contemplar: a capacitação de profissionais, o desenvolvimento de projetos que têm
interface com a temática "consumo de contraceptivos/planejamento familiar" e o
estabelecimento de diferentes parcerias visando à divulgação e de uma rede social
de apoio aos jovens e às famílias.
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Para o autor deste estudo, a pesquisa permitiu compreender melhor o
desenvolvimento físico-psíquico-social do adolescente, tendo como foco o consumo
de contraceptivos e a consequência de uma gravidez precoce e sua interferência na
vida deste indivíduo. Também, possibilitou a aplicação dos conhecimentos
acadêmicos do mestrado na área de Administração de Empresas e Marketing, o
que, futuramente, poderá ser uma oportunidade para a docência e demais pessoas
interessadas no aprofundamento no assunto deste estudo.

5.2 Limitações e recomendações

Com base no estudo realizado, constatou-se que o adolescente necessita de mais
informações e de apoio familiar, além de uma boa gestão pública, para ter mais
segurança na aquisição de seu contraceptivo, sem trazer nenhum constrangimento e
consequência nesta etapa de sua vida. A educação é a base para a proliferação de
uma informação correta e efetiva quando se trata do uso de métodos contraceptivo,
minimizando assim, as ocorrências e consequências comprometedoras desta fase
da vida. De modo geral, pode-se dizer que muito se precisa fazer quanto a
informação, prevenção e políticas públicas, que somente se identificam por meio de
estudos específicos. Dessa forma recomendam-se o aprofundamento e a
continuidade desta pesquisa.

Este trabalho teve como foco principal o consumidor adolescente de contraceptivos,
quanto à maneira de como ele adquire os contraceptivos, e as etapas de suas vidas.
Em seguida, a gravidez precoce e suas consequências para sua vida e a de sua
família, nos âmbitos acadêmico, social e emocional.

Como limitação à esta pesquisa, pôde-se confirmar que o tema ainda está cercado
por mitos, tabus e constrangimentos. Constatou-se a resistência de algumas escolas
nas três esferas (estadual, municipal e particular) por parte de seus coordenadores
pedagógicos e diretores na aplicação da pesquisa. A demonstração de insegurança
em lidar com este tema com seus alunos e a possível reação negativa dos familiares
ao verem seus filhos "expostos" na discussão deste assunto, foram percebidas como
grandes entraves desta pesquisa. A "exposição" do jovem para responder ao
questionário sobre o comportamento de compra de contraceptivos por adolescentes,
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parece ter sido confundida com o estímulo à compra deles, causando receio por
parte das instituições na aplicação dos questionário, mesmo que nesta pesquisa, se
tenham tomado todos os cuidados para se preservar a identidade dos jovens
respondentes.

Recomenda-se a replicação desta pesquisa em mais escolas, públicas e privadas,
procedendo-se a uma intervenção segura e necessária, como forma de prevenir e
esclarecer aos jovens adolescentes em relação a sua sexualidade e comportamento
de compra de contraceptivos.
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Apêndice A

Questionário

Responda com m "X". Se
quiser corrigir, circule a
resposta errada e responda
novamente
Ter informações sobre
a sexualidade na
1
adolescência na sua
escola é importante
Obter conhecimento
sobre a sexualidade
2
nas redes
sociais/mídias é
importante
Tenho consentimento
dos meus responsáveis
3
para o uso do
contraceptivo
Utilizo com frequência
4
contraceptivos
A participação da
família na orientação e
5
prevenção da gravidez
na adolescência é
importante
A gravidez precoce
6
pode prejudicar a vida
do adolescente
A gravidez na
adolescência pode
7
interromper os estudos
da mãe adolescente
Uso de contraceptivos
para evitar as doenças
8
sexualmente
transmissíveis
Procuro
acompanhamento
9
médico para minha vida
sexual
Sempre procuro
conhecer todos os
10 métodos contraceptivos
que estão disponíveis
no mercado
Conheço alguns efeitos
11
dos contraceptivos
Tenho a opção de
12 escolher meu
contraceptivo
O custo do
contraceptivo influencia
13
na decisão de comprálo

Discordo
totalmente

Discordo

Não
concordo
e nem
discordo

Concordo

Concordo
totalmente
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14

15

16

17

18

19

20

21

22
23

24

25

Tenho o apoio
financeiro
(pais/parceiros) para a
compra de
contraceptivos
Prefiro pagar mais por
um contraceptivo que
possa trazer outros
benefícios além da
contracepção (melhorar
a pele, menor inchaço,
melhora dos sintomas
da TPM)
Sinto constrangimento
em comprar um
contraceptivo nas
farmácias
Seria importante
receber gratuitamente o
contraceptivo do
governo
A marca é um fator que
influência na compra do
contraceptivo
Sempre busco
informações sobre
contraceptivo
As consequências de
uma gravidez precoce
são maiores para as
meninas
Procuro informações
sobre contraceptivos
com balconistas de
farmácia
Tomar pílula faz mal a
saúde
Deixaria de usar
contraceptivos se meu
parceiro pedisse
Ter um canal direto
com o fabricante de
contraceptivos para ter
descontos e ser fiel a
marca
Tenho liberdade de
conversar sobre o uso
de contraceptivos com
meus familiares.
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Apêndice B

