
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DOUTORADO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

 
 

 

 

 

 

 

CONSUMO DE ROUPAS: 

UMA EXPLICAÇÃO PAUTADA EM VARIÁVEIS PSICOLÓGICAS, 

PROCESSOS IMPLÍCITOS E INFLUÊNCIA PUBLICITÁRIA 

 

 

 

 

 

Luís Augusto de Carvalho Mendes 

 

 

 

 

 

 

 

João Pessoa, Fevereiro de 2014 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DOUTORADO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

 
 

 

 

 

 

CONSUMO DE ROUPAS: 

UMA EXPLICAÇÃO PAUTADA EM VARIÁVEIS PSICOLÓGICAS, 

PROCESSOS IMPLÍCITOS E INFLUÊNCIA PUBLICITÁRIA 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Doutorado em 

Psicologia Social da Universidade Federal da Paraíba, 

por Luís Augusto de Carvalho Mendes, sob a orientação 

do Prof. Dr. Valdiney Veloso Gouveia, como requisito 

parcial para a obtenção do grau de Doutor em Psicologia 

Social. 

 

 

 

 

 

 

João Pessoa, Fevereiro de 2014 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     M538c    Mendes, Luís Augusto de Carvalho.         

                            Consumo de roupas: uma explicação pautada em 
variáveis psicológicas, processos implícitos e influência 
publicitária / Luís Augusto de Carvalho Mendes.-- João 
Pessoa, 2014. 
      279f. : il.                                  

              Orientador: Valdiney Veloso Gouveia 
                        Tese (Doutorado) – UFPB/CCHLA 

                     1. Psicologia social. 2. Consumo - roupas. 3. Variáveis 
psicológicas. 4. Medidas implícitas. 5. Publicidade.  

 
 
UFPB/BC                                                              CDU: 316.6(043) 

                                                   
 
   



 
  



DEDICATÓRIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu pai Antônio Ferreira Mendes  

(in memoriam) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam 

como crescem os lírios do campo. Eles não 

trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que 

nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se 

como um deles” 

 

(Mateus 6:28-29, Bíblia Sagrada) 



AGRADECIMENTOS 

 

Quando é chegado o momento dos agradecimentos ficamos como em uma sala de 

cinema onde nossa vida é retratada apenas pelos momentos mais significativos. Não 

agradecemos apenas pela finalização da tese, mas pela conquista de um projeto de vida, que 

sempre foi pautado pela busca da realização de sonhos, entre eles, este doutorado. 

Quero agradecer as várias famílias que participaram deste momento. A primeira delas 

é a família acadêmica, que tem por sobrenome BNCS (Grupo de Bases Normativas do 

Comportamento Social). Neste grupo, a gratidão vai inicialmente ao professor, doutor, amigo, 

conselheiro e exemplo de vida, Valdiney Veloso Gouveia. Poucas pessoas se dedicam tanto 

ao ensino acadêmico e de vida como ele. Gouveia é um ser benevolente, sendo exemplo 

daquilo que acredita, afinal, na Teoria de Valores, uma das características básicas do homem é 

a benevolência. Sob a orientação dele cresci academicamente e como pessoa. Para citar um 

exemplo, lembro que, quando iniciei meus estudos para o ingresso no Mestrado em Psicologia 

Social, em 2007, sequer tinha ouvido falar sobre Desvio Padrão, e hoje, depois de seis anos 

de aprendizado com o professor, leciono estatística em cursos de graduação. 

 Os demais participantes do grupo não são menos importantes, pois foi na convivência 

com eles que aprendi que o crescimento se torna mais rápido e agradável com cooperação, 

respeito e amizade. A cada um deles, meus agradecimentos pelo compartilhamento de tantos 

sentimentos e conhecimentos, reconhecendo que esta tese, assim como minha dissertação, 

foram frutos de um trabalho em conjunto. Minha sincera gratidão a Alessandro Teixeira, 

Alice Oliveira, Ana Isabel Araújo Silva de Brito Gomes, Ana Karla Silva Soares, Bruna 

Nascimento, Carlos Eduardo Pimentel, Dayse Ayres Mendes do Nascimento, Deliane Macedo 

Farias de Sousa, Émerson Diógenes de Medeiros, Estefânea Élida da Silva Gusmão, 

Felicissimo Bolivar da Fonseca, Gabriela Oliveira, Jorge Artur Peçanha de Miranda Coelho, 



José Farias de Souza Filho, Katia Correa Vione, Larisse Helena Gomes Macêdo Barbosa, 

Layrtthon Carlos de Oliveira Santos, Leogildo Alves Freires, Márcio de Lima Coutinho, 

Mardelides Silva Lima, Maria de Fátima Baracuhy, Maria Gabriela, Marina Pereira 

Gonçalves, Palloma Andrade, Patrícia Nunes da Fonseca, Rafaella de Carvalho Rodrigues 

Araújo, Rebecca Alves Aguiar Athayde, Renan Pereira Monteiro, Rômulo Lustosa Pimenteira 

de Melo, Roosevelt Vilar Lobo de Souza, Sandra de Lucena Pronk, Sandra Elisa de Assis 

Freire, Taciano Milfont, Tássia Tamires, Thiago Medeiros Cavalcanti, Thiago Antonio 

Avellar de Aquino, Valeschka Martins Guerra, Vanessa Alexandrino, Viviany Silva Pessoa e 

Walberto Silva dos Santos. 

 Esse agradecimento é estendido também à família Gouveia: Rildésia, Andrés e 

Catalina, que me acolheu com muito carinho e aos demais agregados do grupo, que sempre 

estiveram ao nosso lado. Mesmo sabendo que esquecerei o nome de alguns, destaco: Rodolfo 

de Ana Karla, Lins de Kátia, Ronaldinho de Rebecca, Júnior de Dayse, Fábio de Viki e tantas 

outras pessoas que pela ligação com os membros do BNCS torceram pelas vitórias do grupo 

como um todo. 

 Agradeço ainda aos responsáveis pela Faculdade Maurício de Nassau por permitirem 

que parte das coletas desta pesquisa fosse realizada na instituição. Em especial aos meus 

coordenadores de curso: Fábio Castro, Maio Spellman, Marília Caroline, Marcelo Silva e 

Hilton Freire, por terem sidos parceiros nos desafios de conciliar o doutorado com as minhas 

atividades de ensino; aos colegas professores, sempre incentivadores e parceiros; e aos alunos, 

pela torcida e participação no processo de coleta de dados. 

 De forma especial, quero agradecer aos amigos dos Correios e Telégrafos, 

reconhecendo em Janete Pereira, Pierre Bertholet, Manoel Inácio Neto, Sandra Brito, Gelvan 

Batista, José Gil de Carvalho e demais funcionários da Gerência de Vendas, pessoas que 



sempre torceram e participaram dos meus projetos. Lembro ainda dos companheiros da 

Faculdade Uniuol-Estácio pelo incentivo. 

 Reconheço a importante participação dos membros e amigos da Igreja Metodista em 

João Pessoa, em especial da Congregação do Bessa, por meio das orações e apoio ao meu 

crescimento pessoal e carreira acadêmica. E ainda, o apoio dos amigos e amigas que em 

muitos momentos de minha vida foram importantes suportes e sempre me ofereceram o 

estímulo para a realização dos meus sonhos. 

Um reconhecimento todo especial à família em que nasci. Aos meus pais Antônio 

Mendes e Zélia Carvalho, que nunca economizaram esforços para que os seus filhos fossem 

vitoriosos em seus projetos de vida; às minhas irmãs, Verônica e Valquíria, e meus irmãos, 

Vinícius e Vandilson, sempre parceiros na forma de levar as cargas e compartilhar as alegrias 

uns dos outros; às minhas sobrinhas, Gabriela, Gisela, Lavínia, Lívia, Vivia, Rayana, Raquel, 

Robertinha, e meus sobrinhos Isac, Josué e Gabriel, pela alegria de sempre lembrar que 

precisamos ser como as crianças; aos cunhados e cunhadas e demais parentes pela torcida e 

apoio. Incluo nesses agradecimentos as famílias Monteiro e Cruz por terem me acolhido de 

coração e braços abertos. 

E de forma única quero agradecer à minha esposa Patrícia Monteiro, pela 

cumplicidade, parceria e por ter tido a coragem de me “expulsar de casa”, mesmo estando no 

período pós-parto, com um recém-nascido e precisando de minha ajuda, para que eu pudesse 

me dedicar a esta pesquisa. Ela sempre me impulsionou à vitória e a minha união com ela 

tornou a minha vida mais especial, hoje me sinto mais completo e plenamente amado. E ao 

fruto do nosso amor, nosso amado filho, Lucas Monteiro Cruz Mendes, por dar um novo 

significado à palavra família, por ser meu mais novo motivo de felicidade e por ser meu 

companheiro nos momentos em que preciso de alegria e descanso. 



Agradeço ainda aos professores e funcionários do Programa de Pós-graduação em 

Psicologia Social da Universidade Federal da Paraíba. E por fim, agradeço a Deus por ter me 

abençoado com tantas vitórias e por Seu amor que sempre tem me sustentado. 

  



CONSUMO DE ROUPAS: UMA EXPLICAÇÃO PAUTADA EM VARIÁVEIS 

PSICOLÓGICAS, PROCESSOS IMPLÍCITOS E INFLUÊNCIA PUBLICITÁRIA 

 

RESUMO: Compreender o que motiva os comportamentos de consumo tem sido um dos 

focos de interesse de áreas como o Marketing e a Psicologia. Neste sentido, o objetivo desta 

tese foi conhecer em que medida o consumo de roupas pode ser explicado por variáveis 

psicológicas individuais (Valores Humanos, Julgamento e Significado do Produto, 

Necessidade de Cognição e Desejabilidade Social), por aquelas relacionadas à roupa 

(Preocupação com a Aparência, Envolvimento com a Roupa, Engajamento na Compra de 

Roupas e Atitudes frente ao Consumo de Roupa) e por processos implícitos (TAI e Priming). 

Para isso, foram realizados seis estudos empíricos. O Estudo 1 teve como objetivo principal 

conhecer evidências de validade das Escalas de Preocupação com a Aparência, Engajamento 

na Compra de Roupas, Atitudes frente ao Consumo de Roupa e o Questionário de 

Conhecimento ou Experiências com o Consumo de Roupas. Participaram 223 estudantes, 

sendo a maioria do sexo feminino (57,4%), solteira (85,7%), com idade média de 23 anos (DP 

= 5,41). Os resultados indicaram evidências de validade e precisão (alfas de Cronbach > 

0,80). No Estudo 2 foi realizado uma análise confirmatória dessas escalas. Participaram 233 

pessoas, sendo a maioria do sexo feminino (51,9%), solteira (57,5%) e com idade média de 31 

anos (DP = 9,40). Os resultados indicaram que os instrumentos apresentaram índices de ajuste 

satisfatórios (χ²/gl < 2,97, GFI > 0,92, AGFI > 0,87, CFI > 0,94 e RMSEA < 0,09), 

corroborando a adequação das medidas. No Estudo 3 foi analisada a diferenciação pelo valor 

da marca (Brand Equity) das lojas do segmento de vestuário de João Pessoa. Contou-se com a 

colaboração de 50 participantes do sexo feminino, sendo a maioria solteira (91,3%) e com 

idade média de 23 anos (DP = 4,43). Com os resultados foi possível organizar as lojas nos 

níveis Baixo, Médio e Alto Brandy Equity [F(2,421) = 293,72; p < 0,01]. O Estudo 4 buscou 

analisar a capacidade preditiva das variáveis psicológicas individuais, daquelas relacionadas à 

roupa, dos processos implícitos e das características demográficas frente ao consumo de 

roupas. Comprovou-se a diferença de gênero, indicando um maior envolvimento das mulheres 

com as medidas relacionadas com a roupa e as intenções de consumo (t > 1,96, p < 0,05). A 

subfunção valorativa Realização e o Significado Simbólico foram as variáveis individuais que 

apresentaram os maiores coeficientes de correlação com as variáveis relacionadas à roupa (r > 

0,22, p < 0,01). Os fatores referentes às marcas e lojas de Baixo Brand Equity foram 

explicados com mais propriedade pelas Variáveis Demográficas, já as marcas de Médio e Alto 

Brand Equity apresentaram um padrão em que as variáveis Comportamentais e de Valor do 

produto foram explicadas, com maior força, pelas variáveis psicológicas individuais. Assim, 

corroborou-se a hierarquia Valores  Atitudes  Intenção Comportamental, por meio da 

mediação das Atitudes entre os Valores Humanos e a Intenção Comportamental (z de Sobel > 

1,96, p < 0,05). No Estudo 5 foi possível comprovar a influência das medidas implícitas (TAI) 

frente ao Valor pago por uma peça Baixo Brand Equity (β = -0,14, p < 0,05). Participaram 

deste estudo 203 estudantes do sexo feminino, sendo a maioria solteira (67,5%) e com idade 

média de 25 anos (DP = 7,17). O Estudo 6 utilizou a metodologia experimental para avaliar o 

efeito do Priming subliminar de uma publicidade de roupas de Alto Brandy Equity frente às 

variáveis analisadas nesta tese. Os resultados indicaram que a tarefa Priming afetou as 

Atitudes Implícitas do Grupo Experimental. Participaram deste estudo 50 estudantes 

universitárias, separadas randomicamente em dois grupos. Diante destes resultados, estima-se que 

os objetivos desta tese foram alcançados e que estudos dessa natureza possam contribuir na 

construção do conhecimento na área de comportamento do consumidor. 

 

Palavras-chave: Consumo, roupas, variáveis psicológicas, medidas implícitas, publicidade. 



CLOTHING CONSUMPTION: AN EXPLANATION BASED ON PSYCHOLOGICAL 

VARIABLES, IMPLICIT PROCESSES, AND INFLUENCE OF PUBLICITY 

 

ABSTRACT: Understanding what motivates consumer behavior has been a focus of interest 

in areas such as Marketing and Psychology. Hence, the aim of this thesis was to know in what 

extent the consumption of clothing can be explained by individual psychological variables 

(Human Values, Judgment and Meaning of products, Need for Cognition, and Social 

Desirability), variables related to clothing (Concern with Personal Appearance, Clothing 

Involvement, Engagement with Buying Clothes, and Attitude of Clothing Consumption) and by 

implicit processes (IAT and Priming). For this, six empirical studies were conducted. Study 1 

aimed to validate the scales of Concern with Personal Appearance, Engagement with 

Purchase of Clothing, Attitude towards Clothing Consumption, and Knowledge or 

Experiences in Clothing Consumption. Participants were 223 undergraduate students, most of 

them females (57.4%), single (85.7%) with mean age of 23 years old (SD = 5.41). Results 

showed evidence of validity and reliability (Cronbach's alphas > 0.80). In Study 2, a 

confirmatory factor analysis of these scales was conducted. Participants were 233 people, 

mostly female (51.9%), single (57.5%) with a mean age of 31 years old (SD = 9.40). The 

results indicated that the instruments have satisfactory indeces of fit (χ²/df < 2.97, GFI > 0.92, 

AGFI > 0.87, CFI > 0.94, and RMSEA < 0.09), confirming the appropriateness of the 

measures. In Study 3, the differences between the values of the brand (Brand Equity) from 

stores in João Pessoa clothing segment were analyzed. Fifty women participated, most of 

them unmarried (91.3%) with a mean age of 23 years old (SD = 4.43). With these results it 

was possible to organize the stores in Low, Medium and High Brand Equity [F(2.421) = 

293.72, p < 0.01]. Study 4 sought to analyze the predictive ability of individual psychological 

variables, those related to clothing, the Implicit Attitude and demographic characteristics 

towards clothing consumption. The gender difference was proven, indicating greater 

involvement of women with measures related to clothing and the consumer intentions (t > 

1.96, p < 0.05). The basic value called Promotion and Symbolic Meaning were individual 

variables with the highest correlations with the variables related to clothing (r > 0.22, p < 

0.01). The factors regarding trademarks and Low Brand Equity shops were explained more 

appropriately by demographic variables. On the other hand, the marks of Medium and High 

Brand Equity showed a pattern in which the behavioral variables and value of the product 

were explained, with greater force, by individual psychological variables. It was possible to 

corroborate the adequacy of the hierarchical model for Values – Attitudes – Behavioral 

Intention, through the mediation of Attitudes between Human Values and Behavioral 

Intention (Sobel z > 1.96, p < 0.05). In Study 5, it was possible to prove the influence of 

implicit measures (IAT) compared to the amount paid for a Low Brand Equity piece of clothes 

(β = -0.14, p < 0.05). The study included 203 female students, most of them single (67.5 %), 

with a mean age of 25 years old (SD = 7.17). In Study 6, the experimental methodology was 

used to evaluate the effect of subliminal Priming of advertising on High Brandy Equity 

clothing towards variables analyzed in this thesis. The results indicated that the Priming task 

affected the implied attitudes in the experimental group. A total of 50 undergraduate students, 

all female, separated randomly into two groups participated in this study. In conclusion, it is 

estimated that the objectives of this thesis have been achieved and that such studies can 

contribute to the construction of knowledge in the area of consumer behavior.  

 

Keywords: Consumption, clothing, psychological variables, implicit measures, publicity. 

  



CONSUMO DE ROPA: UNA EXPLICACIÓN BASADA EN VARIABLES 

PSICOLÓGICAS, PROCESOS IMPLÍCITOS E INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD 

 

RESUMEN: Entender lo que motiva el comportamiento del consumidor ha sido un foco de 

interés en áreas como Marketing y Psicología. En este sentido, el objetivo de esta tesis ha sido 

comprender hasta qué punto el consumo de ropa se explica por las variables individuales 

psicológicas (Valores Humanos, Juicio y Significado del Producto, Necesidad de Cognición y 

Aceptación Social), por aquellas relacionadas con la ropa (Preocupación con la Apariencia, 

Implicación con la Ropa, Involucramiento en la Compra de Ropa y Actitudes hacia la 

compra de ropa) y por procesos implícitos (IAT y Priming). Para esto, se llevaron a cabo seis 

estudios empíricos. El Estudio 1 tuvo como objetivo validar las escalas de Preocupación con 

la Apariencia, Involucramiento en la Compra de Ropa, Actitudes hacia la compra de ropa y 

Cuestionario de Conocimiento o Experiencias con el consumo de ropa. Participaron 223 

estudiantes, la mayoría mujeres (57.4 %), solteras (85.7 %), con una edad promedia de 23 

años (DT = 5.41). Los resultados evidenciaron la validez y estabilidad de las medidas 

empleadas (alfa de Cronbach > 0.80). En el Estudio 2, se llevó a cabo un análisis  

confirmatorio de estas escalas. Participaron 233 personas, en su mayoría mujeres (51.9 %), 

solteras (57.5 %), con una edad promedia de 31 años (DT = 9.40). Los resultados indicaron 

que los instrumentos poseen índices satisfactorios de ajuste (χ²/gl < 2.97, GFI > 0.92, AGFI > 

0.87, CFI > 0.94, y RMSEA < 0.09), lo que confirma la adecuación de las medidas. En el 

Estudio 3 se analizó la diferencia entre el Valor de Marca (Brand Equity) en las tiendas de 

ropa de João Pessoa. Se contó con la colaboración de 50 participantes, todas mujeres, la 

mayoría solteras (91.3 %) con una edad promedia de 23 años (DT = 4.43). Los resultados 

hicieron posible la organización de las tiendas en Bajo, Medio y Alto Valor de Marca [F 

(2.421) = 293.72, p < 0.01]. En el Estudio 4 se trató de evaluar la capacidad predictiva de las 

variables psicológicas individuales, las relacionadas con la ropa, las actitudes implícitas y las 

características demográficas hacia el consumo de ropa. Se comprobó la diferencia de género, 

lo que indica una mayor participación de las mujeres en cuanto a las medidas relacionadas con 

la ropa y las intenciones de consumo (t > 1.96, p < 0.05). La subfunción valorativa 

Realización y el Significado Simbólico fueron las variables individuales con más altas 

correlaciones con las variables relacionadas con la ropa (r > 0.22, p < 0.01). Los factores 

referidos a las marcas y tiendas con un Valor de Marca Bajo se explicaron más 

apropiadamente por las variables demográficas; las marcas de Medio y Alto Valor de Marca 

mostraron un patrón en que se explican las variables Comportamentales y Valor del producto, 

con mayor fuerza por las variables psicológicas individuales. Se corroboró la jerarquía 

Valores  Actitudes  Intención Comportamental, por la mediación de las Actitudes entre 

los Valores Humanos y la Intención Comportamental (z Sobel > 1.96, p < 0.05). En el Estudio 

5 fue posible demostrar la influencia de las medidas implícitas (TAI) hacia al valor de pago 

por una pieza de Bajo Valor de Marca (β = -0.14, p < 0.05). En el estudio participaron 203 

estudiantes de sexo femenino, la mayoría solteras (67.5 %) con un promedio de edad de 25 

años (DT = 7.17). En el Estudio 6 la metodología experimental fue utilizada para evaluar el 

efecto del Priming subliminal de una publicidad de ropa con Alto Valor de Marca hacia las 

variables analizadas en esta tesis. Los resulta dos indicaron que la tarea Priming afectó a las 

Actitudes Implícitas del grupo experimental. Participaron un total de 50 estudiantes 

universitarias, separadas en dos grupos. Concluyendo, se estima que se han alcanzado los 

objetivos de esta tesis y que dichos estudios pueden contribuir con la construcción del 

conocimiento en el área del comportamiento del consumidor. 

 

Palabras clave: Consumo, ropa, variables psicológicas, medidas implícitas, publicidad. 
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Abordar o consumo de roupas no Brasil significa pesquisar um dos maiores mercados 

da economia nacional. Em 2012, o varejo de moda no país encerrou o ano com 4.771 lojas e 

mais de 385 mil empregados no setor. Em comparação com 2011, esses dados significam um 

crescimento de 13,4% em números de lojas e de 4,9% na quantidade de empregos gerados 

(Brasil Econômico, 2013). 

Quanto aos números do setor industrial têxtil, a Associação Brasileira da Indústria 

Têxtil e de Confecção (ABIT, 2012) divulgou que em 2011 o faturamento do segmento foi de 

US$ 67 bilhões, sendo US$ 60,5 bilhões em 2010. No ano de 2011, as exportações 

alcançaram o valor de US$ 1,42 bilhão, com investimentos estimados em US$ 2,5 bilhões. 

Quando analisada a capacidade empregadora do ramo, são contabilizados 1,7 milhão de 

empregados diretos e 8 milhões se adicionados os indiretos. A mão de obra é responsável pela 

produção média de 9,8 bilhões de peças para vestuário, cama, mesa e banho. 

O setor de roupas é o segundo maior empregador da indústria de produção e o segundo 

maior gerador do primeiro emprego, totalizando 30 mil empresas formais em todo o país, 

colocando o Brasil na quinta colocação em produção têxtil mundial. O nicho é responsável 

por 16,4% dos empregos e 5,5% do faturamento da indústria nacional de transformação 

(ABIT, 2012). 

O segmento se encontra com previsão de crescimento, contando com mais de 100 

escolas e faculdades de moda e uma cadeia produtiva completa, que abrange desde a produção 

das fibras, como plantação de algodão, até os desfiles de moda, passando por fiações, 

tecelagens, beneficiadoras, confecções e forte varejo. Esse panorama tornou o Brasil 

referência mundial em design de moda praia, jeanswear e homewear, apresentando, ainda, 

acentuado crescimento nos segmentos de fitness e lingerie (ABIT, 2012). 

Em 2013 o Brasil foi considerado o quinto pais mais atrativo para o varejo de roupas e 

o maior mercado de vestuário da América do Sul, atingindo um total de US$ 42 bilhões em 
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vendas. As previsões para o segmento são otimistas, apenas no setor de varejo de roupas de 

luxo, por exemplo, o país deverá movimentar US$ 48 bilhões até o ano de 2025. Os principais 

fatores que colocam o Brasil nesse panorama de cresciemnto estão relacionados ao 

crescimento da classe média, maior percepção da moda e a expansão do mercado dos 

shopping centers (Viana, 2013). 

Quando analisada além da visão econômica ou mesmo da funcionalidade de proteção 

do corpo, a utilização da roupa apresenta outros significados. Gomes (2002) encontrou 

explicações para o consumo de roupas em diversas áreas de conhecimento, preferindo usar o 

termo consumo de moda, por abranger os aspectos mais simbólicos desse comportamento. A 

autora defende que os psicólogos explicam a moda como a busca da individualidade; os 

sociólogos, como competição de classe e conformidade social; os economistas, como a busca 

pelo escasso ou de difícil acesso, como questões estéticas, artísticas e de beleza; os 

historiadores buscam motivações evolucionárias para as constantes mudanças nas roupas; e 

no Marketing, produtos com a capacidade de atender necessidades desde as mais básicas no 

modelo de Maslow (1954), como segurança, até as mais complexas, como as de 

autorrealização.  

Assim, independentemente do modelo explicativo adotado, o foco primordial de 

Gomes (2002) é mostrar a roupa e a moda como um dos componentes primordiais para o atual 

modelo econômico, caracterizado por uma sociedade em que as relações sociais são mediadas 

pelo consumo (Baudrillard, 2007). Portugal e Salgado (2012) asseguram que o segmento de 

moda foi um dos maiores protagonistas do despertar das Ciências Sociais para os estudos do 

consumo.  

Bresani e Rocha (2009) explicam que a roupa pode ser definida como qualquer objeto 

utilizado para cobrir total ou parcialmente o corpo. Elas são analisadas como expressões da 

individualidade, por isso os seus qualificadores são os mesmos atribuídos às pessoas, como: 



21 

poderosas, sensuais, românticas, sexy, iradas etc, na maioria das vezes em consonância com as 

definições de quem as usa. Segundo essas autoras, as roupas:  

“Exprimem e ditam tudo aquilo que está à volta, reagindo às vivências de cada um, 

inconscientemente, quem somos, o que aspiramos ser, o que precisamos ser e o que sentimos 

dia a dia. Contudo, não é demasiado dizer ser impossível separar a roupa do corpo, pois são 

interligados por formas e movimentos naturais de cada ser. A roupa traduz o que o corpo 

escreve, mostrando, assim, que um depende do outro para expressar, comunicar, ligar as 

pessoas”. (Bresani & Rocha, 2009, p. 6) 

 

A relação entre a roupa e as características pessoais fica evidente na afirmação de 

Alcântara (1996, p. 25), em que “o modo como nos vestimos desnuda toda a nossa alma 

muito mais do que quando estamos nus”. Para a autora, a roupa é uma expressão do que a 

pessoa é e por meio dela é possível comunicar características como gênero, profissão, 

nacionalidade, renda e classe social, ou seja, se a identidade pode ser considerada como algo 

fundamental ao homem atual, como seu nome, data de nascimento e nacionalidade, o seu 

modo de vestir é um dos primeiros aspectos que o apresenta. Segundo Pignatari (1973), as 

roupas e seus acessórios podem funcionar como símbolos de poder aquisitivo e de pertença 

grupal, fenômeno que é identificado desde as organizações das tribos primitivas. 

Se por um lado temos o aspecto positivo do consumo de roupas, que resulta na 

movimentação da economia e na satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores, por 

outro lado, temos como consequência do modelo capitalista, a compra da roupa como simples 

lazer, como a experimentação desinteressada ou a contemplação de vitrines, e ainda o seu uso 

como demonstração de status social (Costa et al., 2008). 

Tais comportamentos, articulados à falta de organização ou condições financeiras e à 

compra impulsiva, que ignoram a ausência de crédito pessoal, têm levado os consumidores ao 

descontrole da renda e ao consequente endividamento pessoal ou mesmo à compra excessiva 

de peças com o propósito único de acumulação de bens, próprio do consumismo. Esse último 

tem sido apontado como um dos responsáveis pelo uso excessivo dos recursos naturais e pelas 

desigualdades sociais e econômicas que afetam uma considerável parte da polução mundial, 
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principalmente quando considerado todo o ciclo produtivo do segmento de vestuário (Angelis 

Neto, Souza, & Scapinello, 2010; Rodrigues, 2009; Schulte & Lopes, 2008). 

Diante desse cenário, o presente estudo destaca-se por utilizar os conceitos da 

Psicologia Social em pesquisas de mercado, caracterizando-se como um trabalho 

interdisciplinar das áreas de comportamento e de consumo. Nesse sentido, busca-se 

compreender como variáveis psicológicas, os processos implícitos, a diferenciação pela marca 

e a publicidade influenciam os comportamentos de consumo de roupa.  

Ressalta-se que, atualmente, as estratégias de pesquisa da Psicologia Social podem ser 

encontradas em departamentos acadêmicos de Administração, Publicidade e Propaganda, 

Marketing, Psicologia, Comunicação, Sociologia, Antropologia, dentre outros, inclusive em 

agências governamentais e empresas com ou sem fins lucrativos (Haugtvedt, Herr, & Kardes, 

2007). 

Assim, a presente pesquisa pretende verificar como as variáveis psicológicas de 

natureza individual (Valores Humanos, Desejabilidade Social, Necessidade de cognição, 

Julgamento e Significado do Produto), as relacionadas ao objeto (Atitudes Frente ao 

Consumo de Roupas, Envolvimento com a Roupa, Preocupação com a Aparência e o 

Engajamento Frente ao Consumo de Roupas), os processos implícitos (Associação Implícita e 

Priming) e a diferenciação pelo valor da marca (Brand Equity) estão relacionados à intenção 

de consumo de roupas. 

Para alcançar os objetivos previamente indicados, planejou-se a estruturação da 

presente tese em onze capítulos, distribuídos em duas partes principais. A primeira parte, 

denominada de marco teórico, é formada por quatro capítulos: o Capítulo I (O consumo de 

Roupas) aborda a questão simbólica do uso das roupas e quais os desejos que são atendidos 

com a escolha das peças, dedicando especial atenção para as distinções de gênero, os 

diferenciais da marca (Brandy Equity) e a influência publicitária no processo de consumo. 
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O Capítulo II (Variáveis psicológicas individuais) discorre sobre as características de 

nível pessoal, suas respectivas formas de mensuração e como elas podem influenciar nos 

comportamentos em geral, e no consumo, de forma específica. Para esta tese foram utilizadas 

como variáveis individuais os Valores Humanos, a Desejabilidade Social, a Necessidade de 

cognição e o Julgamento e Significado do Produto. 

O Capítulo III (Variáveis Relacionadas à Roupa) trata das variáveis relacionadas às 

formas como os indivíduos avaliam a roupa, por meio das Atitudes, o nível de Envolvimento, 

a Preocupação com a aparência e o grau de Engajamento no consumo desse produto. No 

Capítulo IV (Processos Implícitos) deu-se continuidade à descrição das variáveis relacionadas 

ao objeto, com foco nas Atitudes Implícitas e no Priming, que se propôs a explicar como os 

processos cognitivos inconscientes e automáticos podem influenciar no comportamento 

humano. 

A segunda parte, intitulada pesquisas empíricas, compreende sete capítulos: no 

Capítulo V (Estudo 1: Parâmetros Psicométricos dos Instrumentos) é descrito o estudo 

exploratório que analisou as características psicométricas e buscou conhecer evidências de 

validade das Escalas de Preocupação com a Aparência, Engajamento na Compra de Roupas,  

Atitudes frente ao Consumo de Roupa e do Questionário de Conhecimento ou Experiências 

com o Consumo de Roupas; no Capítulo VI (Estudo 2: Análises Confirmatórias e Redução 

das Medidas) são expostas a analise confirmatória da estrutura do Questionário de 

Conhecimento ou Experiências com o Consumo de Roupas e proposta a redução das Escalas 

de Preocupação com a Aparência, Engajamento na Compra de Roupas e Atitudes frente ao 

Consumo de Roupa, que apresentaram resultados satisfatórios para um modelo parcimonioso 

com dez itens para cada escala. 

No Capítulo VII (Estudo 3: Diferenciação de Marcas pelo Brandy Equity) foi 

verificada a diferença da força da marca das lojas atuantes no mercado de João Pessoa. O 
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Capítulo VIII (Estudo 4: Explicando o Comportamento de Consumo de Roupas) descreve o 

estudo que avaliou a capacidade preditiva de variáveis psicológicas individuais, aquelas 

relacionadas com a roupa e das características demográficas na avaliação e intenção de 

compra de roupas. O Capítulo IX (Estudo 5: Análise das Atitudes Implícitas Frente à Roupa) 

apresenta o estudo desenvolvido para verificar a capacidade preditiva das Atitudes Implícitas 

frente à Roupa, utilizando o método de associação implícita de categoria única. O Capítulo X 

(Estudo 6: Análise do Efeito do Priming Publicitário) relata o estudo experimental por meio 

de uma tarefa priming com o uso de roupas de marcas com alto Brand Equity. Por fim, no 

Capítulo XI (Discussão geral) são discutidos os estudos realizados, enfocando suas limitações 

potenciais, os principais achados, sua aplicabilidade, as possibilidades de pesquisas futuras e 

as considerações finais. As referências bibliográficas e os anexos são apresentados logo após 

esta segunda parte. 
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Com exceção do período pré-histórico, em que a roupa era utilizada apenas por sua 

funcionalidade de proteção contra o ambiente (e.g. chuva, frio, vento), ao longo da história as 

peças do vestuário passaram a ser enfocadas por seu caráter representativo, indicando diversos 

tipos de comportamentos e símbolos, como artefatos de guerra, pertença a clãs, 

nacionalidades, realezas, classe social, posições religiosas, sociais, políticas etc. A roupa é 

uma forma particular de contar a história do desenvolvimento humano, desde suas 

características mais individuais e privadas até as tradições e culturas (Laver, 1989). 

 Miranda (2008) defende que o uso da roupa pode ser analisado a partir das teorias da 

relação pessoa-objeto, em que as pessoas utilizam objetos para interagir socialmente, 

constituindo-se essencialmente como uma relação simbólica, que revela as práticas 

individuais, sociais e culturais do meio em que o indivíduo está inserido (ver McCracken, 

2003; Solomon, 2011; Solomon & Schopler, 1982). 

 Assim, a roupa oferece material essencial para o estudo do consumo simbólico, pois 

ela é, ao mesmo tempo, uma escolha privada e pública, pois o processo de seleção das peças, 

na maior parte das situações, é de caráter privado, porém sua exposição é pública. Desse 

modo, a roupa se torna ideal para a análise do consumo, por ser um dos produtos que mais 

apelam para o sentido da visão no mercado atual, caracterizando-se basicamente por suas 

linguagens e significados próprios (Massarotto, 2007, 2008; Matos, 2006; Miranda, 2008; 

Quintela, 2011). 

 Essa visibilidade é utilizada para expor as características psicológicas e individuais e 

para a construção da identidade e da pertença social, ou seja, a roupa pode ser direcionada 

pela necessidade de construção de uma individualidade e também pelos desejos de integração 

social. Além dessas afirmações, Miranda (2008) defende que esse processo nos auxilia "a 

compreender o consumo como processo cultural ativo, o consumo é visto como uma forma 

material de construir identidades: nós nos tornamos o que nós consumimos" (p. 17). 
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 Compatível com a relação pessoa-objeto, porém partindo das características 

individuais diante de escolhas de consumo, pesquisadores como Belk (1988), Hawkins, 

Mothersbaugh e Best (2007) e Solomon (2011) defendem a teoria do Eu Estendido (Extended 

Self), em que os objetos de consumo são materializações das características individuais dos 

indivíduos (self) ou partes integrais da autoimagem, principalmente quando esses objetos são 

utilizados para a autodefinição pessoal. 

 Cosbey (2001), Dantas, Albuquerque, Rachoni e Piccini (2011), Miranda, Marchetti e 

Prado (1999) e Solomon (2011) afirmam que as atividades de consumo são formas de 

expressão de identidade, definição do eu e têm forte relação com os papéis sociais 

desempenhados pelos indivíduos, sendo que os papéis sociais são responsáveis pela adoção de 

atividades e produtos característicos. 

 Belk (1988) postula que as funções do Eu Estendido são: ter, fazer e ser. Assim, a 

expressão da identidade pode ser simbólica (ser) ou literal (fazer), e ambas dependem do ter 

para atingir suas finalidades. Para o autor, a relação da pessoa e suas posses não é estável e 

pode se modificar de acordo com o processo de socialização do consumidor ou com seu 

desenvolvimento etário. Assim, algumas posses podem ser mais centrais que outras e podem 

ser diferentes quanto aos seus significados, remetendo às questões de crenças, valores, 

sentimentos, lembranças, etc. O autor distingue o Eu do Eu Estendido, uma vez que o 

primeiro está relacionado ao ser e o segundo se refere às posses como extensão daquilo que o 

indivíduo é: o meu (e.g. minha roupa, meu carro). 

 Considerando os papéis simbólicos das roupas ou de expressão de identidade, torna-se 

importante verificar quais os significados que a roupa tem apresentado nos vários estudos 

sobre o tema. Miranda (2008), em uma revisão sobre os motivos ou as razões do vestir-se, cita 

o clássico The psychology of clothes, de Flugel (1950), em que o autor enumera cinco razões 

para o consumo de roupas, sendo elas: 1) Proteção, que é a roupa em seu aspecto mais 
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utilitário; 2) Modéstia, condizente com os padrões e autoridade bíblica; 3) Adorno, 

considerado o líder entre os aspectos do vestir-se; 4) Diferenciação individual, ligada às 

questões de personalização e atributos dos papéis sociais; e 5) Diferenças sexuais, com a 

distinção entre as características masculinas e femininas. Kaiser (1990) e Rabolt e Solomon 

(2004) relatam ainda mais quatro funções básicas das roupas e indumentárias: 

 Encobrimento e pudor, derivada das teorias bíblicas, esta função das roupas relaciona-

se com a necessidade de cobrir a nudez por causa do instinto da vergonha e preservar as partes 

privadas do corpo;  

Atração e impudor, de forma inversa à teoria anterior, as roupas são utilizadas para 

chamar atenção de partes específicas do corpo, como as curvas e os órgãos sexuais, pois as 

roupas têm função de apelo sexual; 

 Proteção, esta função defende que o surgimento das roupas está ligado à necessidade 

de se proteger do meio ambiente (calor, frio, sol, chuva etc). Também pode estar relacionado 

ao uso das roupas como objetos que trazem sorte ou proteção contra questões espirituais, 

como as vestes sacerdotais, o uso da cor branca, que dá sorte, ou o amarelo, que traz riquezas; 

 Adorno, considerada a mais universal das utilidades da roupa, pois as pessoas 

independentemente da época sempre utilizaram a roupa para decoração pessoal, expressão da 

estética, mostrar status, identidade pessoal ou social. 

 Barnard (2003) acrescenta a esta lista mais nove funções do ato de vestir-se, neste caso 

ligadas às funções do adorno: 

 Comunicação, função de comunicar-se por meios das peças de vestuário que possuem 

um código de comunicação, sendo detentor de significados e utilizado como dispositivo social 

para relacionamento com o meio. Segundo Miranda (2008), por meio da moda pode-se 

comunicar ao mundo e a si mesmo as questões do que é, do que não é ou aquilo que queremos 

ser; 
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 Expressão da individualidade, a utilização das roupas cada dia tem se tornado fonte de 

expressão de significados da singularidade e diferenciações individuais. A vasta quantidade 

de opções de vestuário permite a combinação de peças que podem ser utilizadas para uma 

comunicação tanto para quem usa, como para quem vê; 

 Importância social, esta função está ligada ao uso da roupa para demonstrar status, 

importância social. É comum que determinadas expressões de importância social sejam 

visualmente comunicadas por meio das vestimentas do detentor do status e identificadas pelas 

pessoas que estão inseridas no meio social; 

 Definição de papel social, as roupas tendem a combinar com os papéis sociais 

adotados pelos indivíduos, como a roupa para uma esposa, para um solteiro, para profissionais 

da área de saúde ou jurídica. O papel social também está conectado ao status ou à importância 

de cada ator social, por isso que pessoas com cargos superiores tendem a vestir-se de forma 

destacada; 

 Importância econômica, as roupas são condizentes com a posição dentro de um 

sistema econômico. Assim, as roupas podem refletir o tipo de organização econômica ao qual 

a pessoa está vinculada ou o nível econômico das pessoas dentro dessa organização; 

 Símbolo político, as roupas estão relacionadas aos posicionamentos políticos adotados 

pelos indivíduos, também representam o poder ou a ausência dele. Por exemplo, a troca da 

faixa presidencial representa o poder do presidente, já a falta da gravata indica a ausência de 

poder político; 

 Condição mágico-religiosa, neste ponto a roupa serve como instrumento de 

demonstração de fé, práticas e ensinamentos religiosos. A roupa irá indicar o nível de 

envolvimento e manutenção de determinado grupo religioso, demonstrando também o grau de 

importância dos membros. A roupa tem ainda o papel mágico de ligação com o sobrenatural, 

como instrumento de sorte, como um amuleto ou talismã; 
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 Ritos sociais, a roupa pode indicar momentos específicos de uma sociedade, como 

marcar o início ou o fim de algum processo, por exemplo, as festas de quinze anos, os 

vestidos de noiva ou o luto dos funerais; 

 Lazer, roupas específicas também indicam o início e o fim dos momentos de 

relaxamento e descontração, em que a ordem é se desligar do universo laboral e de suas 

vestimentas específicas. Nesta função podem estar relacionados vários tipos de roupas, como 

as de festas, esportes, roupas de praia etc, desde que estejam ligadas ao universo do lazer.  É 

importante ressaltar que o fato de vestir uma roupa "especial" é fonte de prazer. Dessa forma, 

a roupa como expressão do belo e do prazeroso pode ser incluída na questão do lazer. 

 Diante das funções acima citadas, faz-se necessário esclarecer que elas não se 

excluem, visto que uma mesma roupa pode adotar significados e funções diferenciadas ou 

agrupadas, dependendo da realidade e objetivo social dos indivíduos que as vestem ou dos 

que as observam. Quanto ao consumo de roupas e marcas de moda, Miranda (2008) propôs 

um modelo composto por três aspectos, sendo eles: os aspectos sociais, comunicacionais e 

motivacionais do consumo. 

 Os Aspectos Sociais do Consumo são divididos em cinco fatores, denominados pela 

autora como jogos sociais. O primeiro fator é descrito como Jogo de poder, que está 

relacionado ao consumo de roupa como instrumento de demonstração de poder aquisitivo, 

classe social, status, aceitação, sucesso e formas de chamar atenção. Neste aspecto considera-

se a intenção do indivíduo informar o seu poder, as suas posses e a posição social aonde 

chegou; 

 O fator Jogos de personalidade considera os atributos de identidade das roupas ou 

marcas, indicando características individuais como o diferente, o exclusivo e o novo. São as 

peças utilizadas para demonstrar o Eu, a individualidade e a originalidade, informando quem 

é ou quem gostaria de ser; 
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 Nos Jogos de boneca são buscadas as características de elegância, estilo, criatividade, 

design, beleza e qualidade, aspectos estéticos que a consumidora aplica em si, da mesma 

forma que fazia em sua infância com as bonecas. São ressaltadas neste fator as questões de 

escolha de estilos, criatividade na composição dos looks, design e qualidade em busca da 

beleza e elegância. Um ponto a ser considerado é que a autora utilizou apenas amostras de 

mulheres em suas pesquisas; 

 Nos Jogos de adequação, o indivíduo busca adaptar as questões de preço, qualidade e 

conforto com as características individuais. É a adequação da roupa que será comprada ao 

estilo de vida ou da posição social do consumidor; 

 Os Jogos de (re)conhecimento são referentes à busca de mostrar o quão atualizada ou 

sintonizada está a consumidora com as novas tendências de mercado, este aspecto está 

relacionado à informação, velocidade das mudanças, conexão em tempo real com os 

acontecimentos e a conectividade com a Internet. 

 Os Aspectos Comunicacionais do Consumo estão relacionados ao fato de exibir-se 

para o outro e de como as escolhas de compra serão interpretadas pelo olhar das demais 

pessoas. Este aspecto foi organizado em quatro fatores que indiciam estilos de vestimentas: 

 Poderosa, qualificando a consumidora como moderna, sexy, alternativa, com 

considerável poder aquisitivo e bom gosto. Representa a mulher autoconfiante que pretende 

comunicar com sua roupa a sua segurança sobre quem é e o que quer; 

 Antenada, indica que a consumidora é interessada em moda e está informada sobre o 

mundo à sua volta. Neste ponto a mulher tem interesse em mostrar que domina o processo de 

circulação das informações, é interessada e, consequentemente, interessante; 

 Autêntica, representa as mulheres que possuem estilo próprio, não se preocupam com 

a opinião dos outros, estão de bem com a vida, são felizes com sua vida e possuem 

personalidade própria. Este fator está relacionado ao estilo de consumo das mulheres que 
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possuem opinião própria e não se preocupam com padrões preestabelecidos, mesmo que 

sejam consideradas fora de moda; 

 Formal, a mulher que busca ser sóbria em suas escolhas de consumo e quer comunicar 

seu modo formal de viver por meio da roupa. 

 Já os Aspectos Motivacionais do Consumo estão relacionados às avaliações que a 

consumidora faz sobre o produto e suas repercussões funcionais, econômicas, psicológicas ou 

sociais e estão distribuídos nos seguintes fatores: 

 Avaliação do produto em si, neste ponto são considerados os aspectos como 

durabilidade, conforto e qualidade, ou seja, as questões funcionais do consumo. Avaliação do 

julgamento social, são avaliados os aspectos da roupa vestir bem, ter bom caimento, ficar 

bonita, atraente, diferente e sem exageros, de forma que não pareça estranha ao olhar do meio 

social em que o consumidor está inserido. A Avaliação do aspecto psicológico considera o 

uso da roupa para promover autoestima e espantar a tristeza, buscando na roupa uma fonte de 

felicidade. Por fim, a Avaliação do aspecto econômico considera as questões do preço ou da 

relação custo-benefício, incluindo também os diferenciais da exclusividade e originalidade, 

sendo que as peças que atendem esses últimos padrões podem cobrar um preço maior 

(Miranda, 2008). 

 Strey (2000) e Lipovetsky (2008) defendem que existe uma dualidade nas abordagens 

de pesquisa e das expressões simbólicas da roupa no cenário do consumo atual. Por um lado, 

o consumo da roupa pode ser considerado a partir de aspectos positivos, pois é a 

representação do self corporal das mulheres, de sua feminilidade, da busca por espaço e 

reconhecimento no meio cultural, no mundo do trabalho e na igualdade humana. Para os 

autores, os fatores simbólicos e as funções das roupas, como os citados anteriormente neste 

referencial, ofereceram à sociedade, principalmente ao universo feminino, instrumentos que 

se tornaram símbolos de suas lutas sociais. 
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 O outro aspecto está ligado à percepção negativa da roupa, em que sua utilização 

como expressão de status e poder social cria uma divisão por meio da posse das peças que 

comunicam essas características, sendo consideradas iguais às pessoas que as possuem e 

diferentes aquelas que não possuem. De acordo com Lipovetsky (2008), esse aspecto é 

resultante do modelo capitalista de consumo, em que as pessoas são avaliadas por suas posses 

e pela exposição desses bens, e a forma como as pessoas se vestem auxilia na criação das 

imagens apropriadas para esses cenários, porém uma das consequências são a exclusão e o 

sectarismo do consumo e, consequentemente, social. Atribuindo à roupa características de 

vaidade e supérfluo, Ivanov (2012) defende: 

"Para vestir, muitos não procuram a roupa mais útil, mas a mais fina; não aquela que repele o 

frio, mas a que estimula a soberba; não compram aquela de pouco valor, mas a mais elegante e 

que com mais vaidade se ostenta. Um coração vazio introduz no corpo a marca da vaidade, o 

supérfluo exterior é o sinal da vaidade interior. As roupas macias indicam a moleza da alma. 

Não teriam tanto cuidado com a roupa do corpo, se antes não tivessem deixado a mente 

descuidada das virtudes” (Ivanov, 2012, p. 180) 

 

 Defendendo o comportamento consumista que algumas pessoas apresentam frente à 

roupa, Costa et al. (2008) asseguram que em muitos casos a compra de roupa é resultante de 

questões como a experimentação desinteressada ou a simples contemplação de vitrines, 

transformando o consumo da roupa em algo lúdico, ligado ao simples lazer ou passatempo 

prazeroso. 

 Condizentes com essa visão, Goldsmith, Flynn e Clark (2012) verificaram que o 

envolvimento com a roupa e a lealdade à marca está relacionado ao consumo de status e 

materialismo. Já Monteiro (2006) encontrou relação entre inovação em moda e hábitos de 

moda com a compra compulsiva, sendo esta tendência mais forte em mulheres do que em 

homens. Johnson e Attmann (2009), por meio da análise de caminhos (path analysis), 

encontrou relacionamento entre neuroticismo e materialismo, neuroticismo e compra 

compulsiva de roupas, materialismo e interesse em moda e compra compulsiva de roupas. 
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 Além das questões relacionadas ao consumo, Strey (2000) e Rodrigues (2009) 

ressaltam que a roupa também está ligada às questões de autoaceitação e das medidas do 

corpo, sendo que o mercado da moda estabelece o padrão do jovem, belo e magro como 

exemplo para suas peças e comunicações (Novelli, 2011). Porém, a não adequação a esses 

padrões pode suscitar dor, adoecimento e sofrimento psíquico. 

 A pesquisa de Rodrigues (2009) selecionou mulheres atendidas pelo serviço público 

com queixas referentes ao corpo, devido ao excesso de peso, e foi constatado o sofrimento 

psicológico delas por não estarem enquadradas nos padrões culturais e sociais estabelecidos 

pelo mercado da moda, principalmente por estarem fora dos tamanhos das roupas 

disponibilizadas massivamente. Sendo que estas recorreram a cirurgias plásticas, dietas 

alimentares "milagrosas" oferecidas pela mídia, exercícios extenuantes e medicação para 

controle do apetite, como forma de se adaptar aos padrões estabelecidos. 

 Outro aspecto que tem sido levantado é o impacto ambiental gerado pela cadeia 

produtiva do segmento têxtil, que envolve uma série de etapas e ações que acabam gerando 

resíduos sólidos dos mais diversos tipos e em quantidades significativamente impactantes 

para o meio ambiente. Segundo Angelis Neto, Souza e Scapinello (2010), o volume de 

resíduos sólidos gerados ao longo dessa cadeia produtiva acaba comprometendo a qualidade 

de vida e gerando impactos ambientais, o que afeta o modelo de sustentabilidade social, 

econômica e ambiental indicado para a manutenção das empresas no mercado atual. 

 Schulte e Lopes (2008) destacam que todas as etapas do consumo de roupas precisam 

de um novo modelo de produção, desde o produtor agrícola, a indústria, o criador de novos 

produtos, ou seja, da origem da matéria-prima até o descarte pelo consumidor, todos têm 

papéis determinantes na consolidação de um consumo sustentável na moda. Os autores 

afirmam que os maiores entraves para o consumo sustentável do setor é o ciclo de vida muito 

curto dos produtos e o forte apelo ao consumismo. 
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 Diante deste referencial, esta tese analisou os fatores que explicam o consumo de 

roupas, porém é necessário abordar três aspectos que serão abordados na pesquisa, sendo eles: 

1) as questões do gênero, 2) os diferenciais pela força da marca (Brand Equity) e 3) a 

influência publicitária, detalhados a seguir. 

 

1.1. As questões do gênero 

Antes de discorrermos sobre a roupa e seus diferenciais por gênero, faz-se necessário 

distinguir as definições entre sexo e gênero. Gonçalves (2012) defende que sexo e gênero são 

categorias distintas: sexo se refere a um atributo físico de perfil anatômico e biológico, 

enquanto o gênero está ligado aos papéis atribuídos cultural e socialmente para cada um dos 

sexos, existindo assim uma diferença sociocultural entre homens e mulheres e não apenas 

biológica. 

 A partir dessa definição, Scott (1990) e Stoller (1993) defendem o conceito de 

identidade de gênero, descrevendo-a como um conjunto de características construídas social e 

culturalmente que definem quais são os comportamentos, atitudes, gestos, modos de falar, 

agir e se vestir para homens e mulheres, sendo considerado um comportamento 

psicologicamente motivado (Stoller, 1993). 

Bergamo (2004) defende que uma das distinções mais óbvias entre os gêneros é a 

forma de se vestir. Para o autor, o mercado da moda se diferencia mais fortemente na questão 

do gênero, independentemente de classe ou grupo social. O discurso, assim como a roupa, 

traduz uma determinada concepção de ordem social, entendida como natural pelas pessoas 

que estão inseridas no contexto. 

 Um dos pontos centrais para essa distinção está na segmentação do mercado, como as 

publicações e desfiles de moda, mesmo existindo outras caracterizações como idade (e.g., 
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crianças e adolescentes) ou poder aquisitivo, nenhuma possui um caráter universal e 

inquestionável como o gênero (Bergamo, 2004). 

Pomerleau, Bolduc, Malcuit e Cossette (1990) afirmam que as diferenciações são 

ensinadas desde os primeiros momentos da vida com a escolha das roupas, acessórios e 

brinquedos para meninos e meninas. Eles analisaram o ambiente físico de 120 crianças entre 5 

e 25 meses de idade e notaram que aos meninos foram fornecidos equipamentos esportivos, 

ferramentas, veículos, chupetas e cortinas azuis e suas roupas eram predominantemente azul, 

vermelho e brancas.  Os brinquedos das meninas eram bonecas, personagens fictícios, 

mobiliários, as suas chupetas eram rosa, as roupas cor de rosa e colorida com a presença de 

acessórios como jóias. Em ambos os casos, as mulheres eram as maiores provedoras desses 

materiais. A partir dessas constatações, os autores defenderam que as diferenças de gênero na 

infância impactam o desenvolvimento de habilidades específicas e atividades preferenciais 

nas crianças. 

 Dentro da mesma perspectiva de uma pedagogia social para a formação de uma 

identidade de gênero, Souza e Simili (2013) analisaram o livro infantil Moda: uma história 

para crianças (Schilter & Canton, 2008) e defenderam que as definições do vestir-se 

masculino e feminino foram se formando a partir da história da roupa, sugerindo que no 

guarda-roupa histórico do livro encontram-se os indícios de como as concepções de gênero 

estão fortemente ligadas à moda e à forma de vestir-se, diferenciando, assim, o vestir-se 

masculino do feminino, relacionando-o com as características e papéis sociais. 

 Louro (2008) e Andrade (2003) advertem que a formação dos gêneros, das 

sexualidades e consequentemente dos comportamentos de consumo, é promovida por um 

conjunto inesgotável de instâncias sociais e culturais, como escolas, grupos sociais e 

religiosos, mídia, literatura, cinema, arquitetura, brinquedos, formas de arte etc., que ensinam 

modos de viver, ver, comportar-se, vestir-se e consumir. Soares (2003) acrescenta a educação 



38 

do corpo a esse conjunto de instâncias, afirmando que na “modelagem” social desse corpo as 

roupas constituem-se um instrumento pedagógico que promovem os modos de vestir e o 

adestramento do feminino e do masculino. 

 Lipovetsky (1989) defende que uma das distinções básicas para as roupas entre os 

gêneros está na valorização de partes específicas do corpo. Assim, as roupas têm o objetivo de 

guiar o olhar, com vistas a jogos de sedução e encantamento entre uns e outros. O autor 

lembra que um dos momentos primordiais das diferenciações entre as roupas foi a criação, 

entre o fim do século XIV e durante o século XV, do gibão de couro curto para os homens, 

que destacava o tórax, e os calções longos, apertados nas pernas e com braguilhas que 

destacavam as formas fálicas.  

Para as mulheres, os destaques eram para os ombros e colo, por meio dos decotes, e 

ainda a valorização dos quadris com a introdução do espartilho, que destacava a região, 

afinava a cintura e erguia o colo (Lipovetsky, 1989). Condizente com essa visão, Souza e 

Simili (2013) e Hollander (1996) defendem uma cultura heteronormativa da roupa, em que o 

vestuário faz parte de um “dueto” entre homens e mulheres que se apresentam no mesmo 

espaço social. 

 Garboggini (2005), analisando as questões de gênero na publicidade impressa de duas 

revistas semanais, sendo uma francesa e outra brasileira, verificou que existe um apelo à 

sensualidade e ao erotismo, tanto feminino, como nos novos tipos de representação da 

masculinidade. Para ele, a sexualidade se apresenta como uma herança imaterial, por meio de 

hábitos corporais, crenças, categorias de percepção, apreciação, interesses e gostos, que se 

materializam pelas diversas maneiras de ver, dizer, sentir e de agir. 

 Apesar do aporte teórico, que determina a preponderância do gênero nas questões 

relacionadas à roupa, alguns estudos começam a desconstruir esses delimitadores de gênero 

quanto à roupa. Hollander (1996) já defendia que chegará um tempo em que a sexualidade e o 
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gênero não serão mais divididos em duas categorias distinguidas pelo modo de vestir, o que 

significa a desconstrução de padrões histórica e culturalmente estabelecidos. 

 Calanca (2008) afirmou que a minissaia representou uma ruptura na determinação 

histórica do vestir-se feminino, pois quebrou a ordem tradicional do que devia ser exposto e 

do que devia ser escondido. Para ela, a utilização da minissaia representou uma libertação 

feminina em oposição ao modelo tradicional. 

 Novelli (2011), ao analisar a revista Vogue Brasil do período de 2000 a 2001, 

descobriu que existe um movimento de desconstrução de identidades e práticas globais de 

gênero na moda, identificando novas formas de subjetividade, subversões, inversões e 

expressões de gênero no atual contexto brasileiro. Para a autora, essas mudanças são 

decorrentes de fatores históricos como os movimentos feministas, LGBT (lésbicas, gays, 

bissexuais e transgêneros) e o crescente interesse metrossexual masculino (Frith & Gleeson, 

2004). Porém, ela destaca que o atual cenário é bastante marcado pelo padrão ideal de 

“beleza-magreza-juventude”. 

Batista e Rocha (2009) e Melo e Rocha (2011) apresentaram também o 

descontentamento das mulheres maduras, com idade acima de 50 anos, frente ao atual modelo 

de consumo de roupas, que tem se estabelecido por questões de marcas e influência de 

celebridades, características que são pouco significativas para essa faixa etária. A pesquisa 

revelou que essas mulheres dão importância às cores, durabilidade e facilidade na manutenção 

das peças de vestuário. Outra reclamação diz respeito ao tamanho e ao estilo das roupas, que 

não atendem aos padrões corporais e comportamento desse público.  

Apesar das mudanças sociais relatadas, os pesquisadores da área de consumo de moda 

(Costello, 2004; Freitas, 2008; Levi, 2006; Miranda, 2008; Monteiro, 2006; Swain, 2001) e 

comportamento do consumidor (Lee & Burns, 1993, McCracken & Roth, 1989, Solomon, 

2011, Solomon & Schopler, 1982, Thompson, 1996) destacam que, na questão de gênero, a 
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mulher é a grande responsável pelo segmento de moda e vestuário, definindo os padrões do 

seu próprio vestir e também orientando toda a família, como marido e filhos, sendo ela o foco 

de mercado para as propagandas, revistas e novidades da área, e sendo a maior influência para 

a indústria cultural da moda. 

Na defesa do uso de amostras de mulheres para pesquisa no segmento de roupas e 

moda, Miranda (2008) relata a pesquisa de Solomon e Schopler (1982), mostrando que as 

mulheres são mais envolvidas com o vestuário do que os homens, sendo que a relação entre a 

autopercepção pública e a dimensão relativa ao vestuário é mais forte para o sexo feminino. 

Elas também são melhores para entender a sintaxe do código do vestuário (McCracke & Roth, 

1989) e ainda existe uma construção histórica da relação entre as mulheres e a moda, que em 

alguns casos é usada como aparato para a construção social da feminilidade (Strey, 2000; 

Lipovetsky, 2008). Monteiro (2006) afirma que as mulheres apresentaram maiores tendências 

à compra compulsiva, inovação em moda e hábitos de moda quando comparadas aos homens. 

Em resumo, pode-se defender que, no geral, as mulheres são mais suscetíveis às mensagens 

do segmento de roupas do que os homens (Thompson, 1996). 

Considerando este referencial, a presente tese analisará a existência de diferenciação 

entre homens e mulheres na avaliação das variáveis relacionadas às roupas e das variáveis 

mercadológicas frente ao consumo destes produtos, para isso faz-se necessário um melhor 

detalhamento sobre estas últimas categorias, sendo mais preciso sobre o diferencial da força 

da marca (Brandy Equity) e da influência publicitária.  

 

1.2. O valor da marca (Brand Equity) 

A proliferação das novas tecnologias tem facilitado a disponibilização de produtos 

com considerável padrão de qualidade, deixando os atributos funcionais e utilitários com 

pouca força de mercado, já que variáveis como tecnologia e desempenho podem ser 
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facilmente reproduzidas ou superadas em pouco tempo. Neste cenário, a marca, com suas 

caraterísticas simbólicas e intangíveis, apresenta-se como um diferencial que pode gerar um 

valor de mercado sustentável, no longo prazo, para as empresas.  

 Para estudarmos as marcas, faz-se necessário um significado para o termo. Esta 

definição pode variar de acordo com as áreas que estudam o tema. Louro (2000), em seu 

trabalho sobre as formas de avaliação das marcas, apresenta três significados, sendo dois 

clássicos e um holístico. No modelo clássico, a autora enumera as definições: 1) Jurídica, que 

caracteriza a marca como um “sinal ou conjunto de sinais nominativos, figurativos ou 

emblemáticos que aplicados, por qualquer forma, num produto ou no seu invólucro o façam 

distinguir de outros idênticos ou semelhantes”; e 2) do Marketing, em que é designada como 

“um nome, termo, sinal, símbolo ou design, ou combinação de todos esses elementos, 

destinada a identificar os produtos ou serviços de um fornecedor ou grupo de fornecedores e 

diferenciá-los da concorrência” (Kotler & Keller, 2006, p. 296). Já a visão holística defende 

uma percepção que transcende aos atributos e benefícios relacionados aos produtos e 

empresas, descrevendo a marca como “a essência do produto, o seu significado e a sua 

direção, que define a sua identidade no tempo e no espaço” (Kapferer, 1992, p. 11).  

 A American Marketing Association – AMA (2012) e os manuais de Marketing (Dias, 

2003; Kotler & Keller, 2006) defendem que o principal objetivo da marca é fortalecer a 

identidade dos produtos e das empresas, diferenciando-os da concorrência. Assim, a ação 

primordial dos atuais profissionais da área está focada na habilidade de criar, fortalecer, 

proteger e ampliar as marcas. 

 Baseado nessas definições, pode-se defender que a marca, antes ligada às 

características físicas ou funcionais dos produtos, principalmente aos padrões de qualidade, 

agora excede esses limites e se firma nos pilares dos benefícios intangíveis, que são 
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valorizados pelos clientes e que se transformam em associações positivas ou negativas com 

considerável capacidade de influenciar nas decisões de compra. 

O presente trabalho se fundamentará na perspectiva do Brand Equity, que em 

português tem sido definido como o valor da marca (Côrte-Real, 2010; Ruão, 2003). Este 

conceito busca analisar os diferenciais que a marca oferece aos consumidores, como 

facilitadores de decisão de compra, e aos produtos ou empresas, como agregação de 

diferenciais competitivos.  

Côrte-Rea (2010), em seu levantamento sobre os conceitos de valor da marca, 

descreve as definições que mais se destacam. Ela inicia com a avaliação do valor de natureza 

financeira, visto que a marca pode ser considerada como um indicador de capitalização 

financeira que é gerado pelas marcas e agregado às empresas (Stobart, 1994). Esta visão 

busca analisar a importância da marca para fins contábeis, estabelecendo um valor para esse 

patrimônio empresarial, principalmente para estimativas em negociações de compra, venda ou 

fusão de empresas. 

 Outra visão é defendida por Kapferer (1997), que destaca dois níveis de valor da 

marca, sendo um deles os ativos contábeis e valor financeiro da marca, e o outro é o conceito 

de cota na mente do consumidor, que está relacionado ao fato da marca se tornar algo 

significativo, distinguível e único no pensamento do consumidor. Neste último conceito, a 

marca consegue ao longo do tempo fazer associações na mente do cliente, fixando-se em sua 

memória e ocupando um espaço de diferenciação, o que é condizente com a definição da 

AMA (2012), que define o valor como uma atitude do consumidor sobre os atributos 

positivos da marca e as consequências favoráveis dessa avaliação. 

Nesta mesma direção, Aaker e Joachimsthaler (2000) defendem uma visão mais 

abrangente de valor da marca, considerando-o como um conjunto de passivos e ativos que 

estão relacionados à marca. Sendo que esses fatores contemplam quatro dimensões: a 
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notoriedade, a qualidade percebida, as associações e a lealdade do cliente à marca. No nível 

do consumidor, esses ativos podem fornecer fatores de facilitação na recepção, interpretação, 

processamento e armazenagem das informações sobre os produtos ou empresas e assim 

facilitar o processo de compra, gerando associações positivas em relação aos produtos e 

lucratividade à empresa. 

 Para Aaker e Joachimsthaler (2000), a marca é uma propriedade extrínseca ao produto, 

mas pode ser associada a fatores como o Mix de Marketing (produto, promoção, preço e 

praça), os benefícios e atributos intrínsecos (sabor, qualidade, status, design e desempenho) e 

às características do consumidor, como valores, personalidade e estilo de vida. Segundo ele, a 

real distinção entre as marcas está baseada nas suas características intangíveis. Por isso, o 

estudo das marcas possui uma tendência multidisciplinar, de forma a abranger as diversas 

áreas do conhecimento que a tem como foco (Aaker, 1998, 2002).  

 No conceito defendido por Keller (1998, 2000), a marca só possuirá valor quando os 

consumidores se referirem mais favoravelmente ao produto ou à empresa por questões de 

identificação e reconhecimento da marca. Assim, o valor será reconhecido quando influenciar 

no processo de decisão da compra, diminuir as alternativas de escolha de produtos, gerar mais 

satisfação no consumo e tornar-se um fator decisivo no processo de escolha, visto que este 

valor pode ocorrer nos níveis cognitivos, com a maior aceitação das informações; afetivo, 

com sentimentos positivos frente ao produto, e comportamental, baseado em experiências que 

o consumidor teve ou quer ter com a marca. Neste ponto, o valor da marca passa de um 

domínio financeiro das empresas e se coloca como um referencial, baseado nas associações e 

notoriedade, na mente do consumidor. 

 Os níveis de identificação do consumidor quanto à marca, defendidos por Keller 

(1998), têm similaridade com os estudos das Atitudes, que é um dos focos das pesquisas de 

comportamento do consumidor e da Psicologia Social. Segundo essa teoria, as avaliações 



44 

positivas ou negativas frente a um objeto atitudinal possuem considerável relação com os 

comportamentos adotados pelos sujeitos, ou seja, atitudes positivas poderão resultar em um 

maior número de compras de produto ou uma melhor avaliação das informações referentes à 

marca (Haugtvedt, Herr, & Kardes, 2007). 

 Doyle (1990) defende uma visão mais pragmática das marcas em detrimentos das 

visões clássicas. Neste foco, a relação entre o consumidor e a marca está baseada nas 

experiências pessoais e percepções culturais, sociais e de personalidade. Assim, tem-se um 

conceito mais holístico, em que são verificadas as características materiais e simbólicas, 

tangíveis e intangíveis, extrínsecas e intrínsecas, ou seja, a marca é vista como um todo, 

constituído de várias partes. 

Ruão (2003) defende que o valor e a imagem da marca são as dimensões simbólicas 

das atividades econômicas das empresas. Mas é na mente dos consumidores que os valores e 

imagens da marca se assentam, podendo ser reconhecidos nos valores e emoções dos 

consumidores, mas não apenas em aspectos intangíveis, e sim dentro de um foco que envolve 

também as questões funcionais do produto, serviço ou ideias.  

A autora defende que os enfoques pragmáticos, ligados ao desempenho econômico; e 

reflexivos, de caráter histórico-social e simbólico, não são uma dualidade contraditória, mas 

complementares. Há um consenso sobre o gerenciamento de Marketing e sua relação com as 

marcas: “os consumidores preferem os produtos de marca, que estão dispostos a pagar pelo 

nome de marca, e que a encaram como um contrato, uma promessa de valor e funcionalidade” 

(Ruão, 2003, p.16). 

Para Ruão (2003), existe uma relação entre o valor e a imagem da marca, esta última 

conceituada como uma leitura que o consumidor faz sobre a marca em seu ambiente de 

mercado. Assim, pode-se definir a imagem como o resultado da comunicação, promoção e 

interação com os públicos-alvo. Devendo esses fatores comunicacionais ser gerenciados de 
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forma a criar uma imagem favorável do produto ou empresa e assim gerar uma maior 

agregação de valor à marca. 

As associações positivas de uma marca com algum tipo de experiência ou situação 

específica transformam esta imagem em algo poderoso e com grande capacidade de 

diferenciação dentro do modelo de mercado atual, mesmo que esse valor esteja numa 

dimensão imaterial e intangível (Fontanelle, 2002). 

Rego, Oliveira e Luce (2008) acrescentam à literatura a relação entre valor da marca e 

valor do cliente, defendendo que apesar de serem definições diferenciadas, quando se analisa 

esses dois tipos de ativos fica evidente que eles se complementam, devendo ser administrados 

de forma conjunta pelos gestores de marketing e administradores. Por valor do cliente, 

entende-se como o resultado do valor vitalício do consumidor no decorrer do tempo de 

relacionamento com a marca. 

 As definições levantadas fortalecem a visão de Zeithaml (1988), em que os 

consumidores recorrem a fatores extrínsecos aos produtos, como o valor ou imagem da marca 

e as informações publicitárias, principalmente quando não possuem subsídios suficientes para 

avaliar as características intrínsecas. 

 As pesquisas que analisam a influência da marca na avaliação de produtos corroboram 

as teorias apresentadas. Kelday (2011), em uma pesquisa pela internet realizada com a 

apresentação de seis embalagens de produtos, mostrou que a força da marca e a impulsividade 

estão relacionadas com o reconhecimento de produtos em diferentes graus de influências. 

Colognese (2001), em uma pesquisa sobre a influência da marca na escolha de sandálias 

masculinas, mostrou que a marca Rider apresentou considerável Brand Equity, visto que o 

reconhecimento da marca facilitou a escolha do produto. 

 Pesquisas utilizando o método do teste cego mostraram que os participantes não 

conseguiram reconhecer a marca das cervejas pelo sabor, mesmo quando declaravam maior 
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preferência por marcas específicas, o que pode ser um indicativo da preferência da cerveja 

pela marca e não propriamente pelos atributos intrínsecos do produto (Moura, Caixeta, 

Cunha, Moura & Veiga, 2010; Urdan & Urdan, 2001). Outra constatação é a pesquisa de 

Ribeiro, Lucia, Barbosa, Galvão e Minim (2008), a qual demonstrou que a visualização das 

embalagens influencia e pode modificar o reconhecimento e a aceitação de alguns tipos de 

cervejas. 

Santini, Borba, Ugalde, Souza e Zago (2012) avaliaram o impacto da marca sobre as 

preferências dos consumidores de refrigerantes de guaraná. Os resultados mostraram que a 

marca possui forte impacto na avaliação dos produtos, sobrepondo-se ao desempenho dos 

atributos intrínsecos, como sabor e odor. Na avaliação do Brand Equity, o Guaraná Antártica 

se destacou, sendo seguido pelo Kuat, respectivamente o líder e o segundo lugar do mercado 

nacional de refrigerantes de guaraná. O resultado corroborou a pesquisa de Santini, Espartel e 

Basso (2010). 

 Carniello, Velloso e Santos (2008) encontraram os mesmos resultados, defendendo 

que a avaliação não se deu pelos atributos físicos dos guaranás e sim pela percepção que o 

consumidor possuía a respeito da marca e das associações positivas dela com o produto.  

Justificando, assim, a marca como um elemento principal numa diferenciação sustentável, 

dentro do competitivo mercado dos refrigerantes. Os autores defendem que as diferenças 

encontradas foram resultantes da imagem das marcas, não havendo distinção significativa dos 

produtos por sua composição ou atributos intrínsecos. Essas pesquisas reforçam a teoria de 

Zeithaml (1988), em que os consumidores avaliam os produtos mais por suas características 

extrínsecas, pela incapacidade de diferenciá-los por seus atributos intrínsecos, nestes casos, o 

sabor.  

Santana (2004) defende que só o conhecimento mais aprofundado do valor da marca e 

a sua influência no processo decisório do consumidor pode oferecer às empresas uma 
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diferenciação eficaz e duradoura, além de uma maior capacidade de lucro financeiro no 

decorrer dos anos. 

No segmento de roupas, os pesquisadores são unânimes em atribuir à marca o fator de 

maior agregação de identidade às peças do vestuário, logo ela é considerada uma 

característica de considerável capacidade de diferenciação de mercado (e.g. Cardoso, 2004, 

Marques et al., 2008, Miranda, 2008, Neves, 2010, Rech & Farias, 2013). 

Cardoso (2004) encontrou na marca um diferencial do segmento de modas já 

percebido na infância, pois as crianças preferem roupas de marcas, nesse caso a Nike. Os 

outros diferenciais valorizados pelas crianças são a facilidade e praticidade de vestir a peça e 

o estilo esportivo. Na pesquisa foi verificado que o vestuário faz parte integrante dos 

autorretratos das crianças. 

Marques et al. (2008) identificaram que os jovens também são influenciados por esse 

diferencial, por meio da idealização do mundo da moda. Para o autor, as marcas associam 

valores à roupa de forma consciente ou inconsciente. Assim, os jovens encontram nas marcas 

uma forma de familiaridade com os seus próprios valores ou com aqueles que quer 

compartilhar socialmente.  

Rech e Farias (2013) reconhecem que o objetivo principal do Branding 

(gerenciamento da marca) ultrapassa a natureza econômica. Para eles, o consumo de produtos 

de moda está envolvido por uma atmosfera emocional, onde o simbólico sobressai à 

realidade, assim, a marca deve gerar efeito quase que imediato no desejo e na atratividade do 

produto pelos consumidores, visto que o clico de vida do produto é rápido. 

Neves (2010) defende que o valor da marca no segmento de moda está associado à 

notoriedade, à lealdade, à qualidade percebida e às associações à marca, dando especial 

atenção as estratégias de construção da marca, pois consequência natural é a construção de 
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vantagens competitivas sustentáveis. Ao se referir às marcas da moda, Miranda (2008) 

defende: 

“é um espelho às avessas, reflete para o outro o jeito de ser, sentir e pensar dos indivíduos. O 

conflito entre o eu individual e o eu social busca o equilíbrio através desta forma de 

comunicação (...). A marca da moda é a carteira de identidade, não só desta era pós-moderna, 

como em todo o decorrer da história da humanidade” (p. 107). 

 

Diante do referencial acima, o presente estudo objetivou inserir a influência do Brand 

Equity na avaliação das lojas ou marcas de roupas do mercado pessoense, pelo fato de que os 

valores das marcas são percebidos pelos clientes de forma individual e diferenciada. Para isso, 

o Estudo 3 identificou as marcas e lojas de roupas de João Pessoa mais lembradas por 

estudantes universitárias e as diferenciou de acordo com Brandy Equity, considerando 

aspectos como força e status da marca, público-alvo e preço. 

Outra questão ligada ao Brand Equity é a sua formação, manutenção e crescimento por 

meio das estratégias de comunicação publicitária que auxiliam na construção da imagem 

positiva e ainda na proliferação de informações essenciais para o desenvolvimento de um 

conceito positivo frente à marca. Assim, trataremos a influência publicitária na construção da 

marca. 

 

2.3. A influência publicitária 

Antes de tratar especificamente da publicidade e da propaganda como reforçadoras das 

avalições e intenções de compra de produtos e serviços, é necessário esclarecer que será 

utilizado apenas o termo publicidade para se referir às duas estratégias, já que autores da área 

de Administração e Marketing (e.g., Pinheiro & Gullo 2008) tendem a definir os termos de 

forma distinta, indicando a publicidade (publicity) como a divulgação espontânea, sem custo 

para o anunciante, como coberturas jornalísticas, e a propaganda (advertisin) como a 

comunicação comercial com gastos diretos para o anunciante, já os teóricos e pesquisadores 

da Comunicação o fazem de forma inversa (Conceito Ideal, 2013; Sampaio, 2003). Para evitar 
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qualquer dúvida, trabalharemos com o termo publicidade como sinônimo para as duas 

estratégias, visto que a distinção não afetaria o objetivo desta tese e, na maioria dos casos, 

essas ferramentas são utilizadas de forma integrada. 

Nos estudos sobre comportamentos de consumo é consensual o efeito persuasivo da 

publicidade sobre as pessoas. Independentemente da área de enfoque, e.g., percepção, 

aprendizagem ou memória,  a persuasão publicitária é eficiente em seus propósitos comerciais 

e na mudança de avaliações ou intenção de comportamento frente ao objeto (Blackwell et al., 

2005; Guéguen, 2010; Samara & Morsch, 2005; Solomon, 2011). 

 Em sua coletânea sobre Psicologia do Consumidor, Guéguen (2010) relata que basta a 

simples exposição publicitária para gerar mudanças nas avaliações e julgamentos do 

consumidor. A pesquisa de Zajonc (1968), que já possui mais de 40 anos, revelou que quanto 

maior a exposição de um objeto maior será a sua apreciação. Assim, o efeito da simples 

exposição vem sendo estudado, corroborado e aplicado com estímulos como música, 

publicidades, embalagens. 

 Além da simples exposição foi também analisada a forma como ela é realizada. 

Sundar e Wagner (1998) defendem o efeito do striptease, em que a espera proposital, derivada 

de expectativa controlada pelo fornecimento de informações espaçadas, gera um resultado 

mais dinâmico do ponto de vista comportamental. Assim, tão importante quanto a mensagem 

é a forma de apresentá-la (Guéguen, 2010). Mesmo estratégias utilizadas à exaustão, como os 

panfletos (flyers), tem sua eficácia comprovada, gerando a compra de um maior número de 

itens e maior valor do ticket médio (Burton, Lichtenstien, & Netemeyer, 1999). 

 Os estudos sobre o efeito da publicidade não se resumem apenas à sua forma 

argumentativa em si, mas também sua junção com outros formatos de comunicação. Para 

avaliar a interferências, a pesquisa de Bushman (1998) revelou que colocar uma mensagem 

publicitária após um filme com um enredo positivo ou romântico gerou maior memorização 
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das informações do que a mesma mensagem apresentada após um filme violento, ou seja, 

além das mensagens, suas formas de apresentação e repetição, torna-se necessário analisar o 

contexto no qual ela é exposta. 

 Além de formas compartilhadas de comunicação, existem os facilitadores de 

pagamento, como o cartão de crédito, que acrescentam efeito à publicidade. Feinberg (1986) 

mostrou que a apresentação da imagem de um cartão de crédito tornava os clientes dispostos a 

pagar mais pelo consumo ou mesmo aumentar o valor das gorjetas aos garçons. McCall e 

Belmont (1996) encontraram resultados semelhantes em pesquisas utilizando imagens de 

cartão de crédito em catálogo de produtos e testando o valor que os consumidores estavam 

dispostos a doar após a exposição a essas imagens. Os resultados indicaram que a latência 

(tempo de resposta) da decisão de compra foi menor para os consumidores expostos ao cartão 

de crédito e os valores dos donativos foram o dobro do que os que não foram expostos à 

imagem. 

 Favero, Alvarez e Vieira (2013) realizaram uma pesquisa com o foco de identificar a 

percepção dos consumidores sobre peças publicitárias impressas do setor de vestuário de 

moda. Os resultados indicaram que todos os entrevistados lembram os nomes das confecções, 

sendo as marcas de nomes curtos as mais recordadas, atributos como a presença de cores e 

simplicidade valorizam a logomarca das empresas e imagens que transmitem emoções são 

mais destacadas pelos consumidores. 

 Em conjunto, os resultados das pesquisas acima indicam que a publicidade tem poder 

influenciador na avaliação das marcas e produtos e na decisão de consumo. Porém, a 

influência não é isolada, ela pode e deve ser trabalhada em conjunto com outras estratégias de 

Marketing. Pinheiro e Gullo (2008) definem que o Composto de Comunicação, no qual a 

publicidade está inserida, tem como foco a criação e manutenção da imagem de um produto, 

empresa ou marca, informando os consumidores sobre seus atributos, benefícios, 
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personalidade, valores e definindo a razão para o consumo. Assim, a finalidade da publicidade 

é a aceitação, preferência e presença do objeto publicizado na mente do consumidor (Belch & 

Belch, 2008). 

 Especificamente para o segmento do vestuário e roupa, as principais ferramentas 

publicitárias utilizadas são os comerciais televisivos, outdoors e anúncios em revistas, todos 

com forte apelo imagético. As revistas se destacam por sua fácil segmentação, pois permite a 

divulgação de informações para públicos específicos, tornando os investimentos em 

Marketing mais eficazes (Easey, 2009, Favero, Alvarez, & Vieira, 2013). 

 O uso de cores e imagens, no caso das roupas, é considerado um dos modos mais 

eficientes de se transmitir uma mensagem publicitária, pois elas possuem uma considerável 

influência no processo de construção da marca na mente do cliente, traduzindo o conceito 

abstrato da marca em algo visível e concreto (Tungate, 2008). 

 Para Martins (1992), o uso da imagem possui três objetivos primordiais, sendo eles o 

funcional, o conceitual e o emocional. O objetivo funcional evidencia as características do 

produto, relacionadas ao seu desempenho e utilidade prática; o conceitual refere-se aos 

conceitos abstratos que os consumidores criam em relação a marcas e produtos; já a dimensão 

emocional está relacionada ao sentimento positivo relativo à marca, sendo um dos maiores 

responsáveis pela escolha e disponibilidade de pagar mais por um produto. Dessa forma, o 

apelo publicitário do ramo de roupas, por meio de imagens, tem o objetivo de transmitir suas 

características funcionais, conceitos e emoções para um consumidor avaliativo, que ao mesmo 

tempo busca atribuir algum significado ao consumo. 

 Schmitz (2010) buscou analisar os textos e as imagens dos editoriais das revistas de 

moda e verificou que esta técnica jornalística se utiliza em larga escala das ferramentas da 

publicidade. Por editorial de moda entende-se material jornalístico que contém a apresentação 

do conceito de uma coleção de roupas (Hinerasky, 2006). Para Schmitz (2010), os editoriais 
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apresentam-se imbricados com as lógicas do jornalismo e da publicidade de forma 

inseparável. 

 Essa característica de jornalismo publicitário (Schmitz, 2010) é utilizada em maior 

escala pelo mercado de revistas femininas, considerado o maior segmento editorial do 

mercado brasileiro, que utiliza um modelo de divulgação de coleções de roupas importado dos 

grandes centros de referência da Europa. Essa segmentação comunicacional foca em 

estratégias que visam à intimidade e confiança desse público, como forma de conquista e 

fidelização (Scalzo, 2004). 

No que tange ao conteúdo das revistas de moda, foram identificadas as características 

das ferramentas publicitárias, sendo elas: a) imagens em primeiro plano, tendência maior dos 

anúncios publicitários; b) diagramação das páginas que se aproxima da arte dos anúncios 

constituídos de imagem, chamada, texto de apoio, legendas; c) textos que se valem de verbos 

imperativos para a transmissão das mensagens, com tom persuasivo; d) linguagem de sedução 

que substitui a objetividade informativa; e f) referência a marcas e preços das peças nas 

legendas das imagens que compõem as páginas. (Schmitz, 2010). 

Neste contexto, ressalta-se ainda a divulgação do segmento de roupas e moda por 

várias formas e veículos de comunicação, formando o que pode ser definida como uma 

Estratégia de Comunicação Integrada, porém com foco primordialmente comercial (Trevisan, 

2010). Um exemplo dessas estratégias é a utilização das novelas para a divulgação do 

segmento. Trinca (2004) defende que no Brasil a moda dura o tempo de uma novela, mas os 

padrões de beleza dos atores e atrizes continuam para além desse período, definindo um 

referencial de belo e elegante. Para o autor, esse padrão é facilmente identificado em qualquer 

um dos grandes centros urbanos do país. 

Outra estratégia é a criação de diversos estilos, e.g., surfistas, skatistas, hippies, punks, 

patricinhas etc. que fornecem uma ideia de individualidade ou de liberdade de escolha, em 
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que os produtos parecem ser elaborados com exclusividade para cada pessoa, quando na 

verdade fazem parte de uma produção em massa (Trinca, 2004). A tendência da busca da 

individualização está ligada diretamente ao fato dos estilos ou marcas de roupas serem 

escolhidas pelos consumidores de forma congruente com seus valores ou características 

individuais (Mello, Leão, & Neto, 2008). 

Autores da área de Comunicação preferem expandir o fenômeno de comunicação 

integrada para o conceito de Indústria Cultural (Adorno, 1986), em que a utilização das 

diversas formas de comunicação, em conjunto com estratégias de Marketing e a proliferação 

de uma cultura da moda, produzem não apenas o bem a ser consumido, mas também gera o 

desejo nos indivíduos e, consequentemente, criam os consumidores para este produto, ou seja, 

“a indústria cultural, ao aspirar a integração de seus consumidores, não apenas adapta seus 

produtos ao consumo das massas, mas em larga medida, determina e administra o próprio 

consumo” (Trinca, 2004, p. 53). 

Freitas (2008) aponta que a moda e o corpo são atualmente assuntos de relevância na 

mídia, pois se apóiam no discurso da arte ou da saúde, para a construção de uma cultura 

baseada no consumo de produtos e serviços voltados para essas finalidades. A autora defende 

que a mídia é a grande articuladora da moda e dos desejos dos clientes para esses produtos, 

tanto por meio das propagandas como pela cobertura dos grandes eventos culturais. Assim, as 

telas de cinema, a televisão, os computadores e os outdoors têm papel preponderante na 

formação do contexto de consumo não só de produtos, mas principalmente da ideologia da 

moda, que é produzida e apropriada pelos meios de comunicação. 

 Uma das consequências do excesso da divulgação e do apelo pela aparência é a 

“demonização” da cultura da moda, sendo percebida por alguns consumidores e estudiosos da 

comunicação como uma área de produtos supérfluos e caros, com preços que vão muito além 

do que é merecido quando consideradas as características funcionais das roupas, e.g., tecido, 
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acabamento ou design, indicando que os consumidores pagam mais pelas características 

subjetivas, como marca e status, construídas pelas estratégias de comunicação, que estão mais 

focadas em objetivos empresariais do que a devida orientação de uma compra racional por 

parte do consumidor. Esse panorama tem tornado o ambiente cultural da moda, dominado 

hegemonicamente pelas grandes marcas internacionais, de baixa aceitação social, devido à 

forte exclusão do consumo, em que apenas uma seleta e pequena faixa econômica tem acesso 

aos produtos (Hennigen & Costa, 2009). 

 Lipovetsky (2008) defende que existem duas hipóteses centrais na atual sociedade 

ocidental contemporânea pelas quais se pode analisar o segmento de roupas. A primeira é 

orientada pelo mercado, com a busca da uniformização da moda, a globalização, a hegemonia 

de certas marcas e a massificação do consumo. Esse ponto de vista é condizente com as 

críticas ao modelo capitalista e ao consumo da aparência, que avalia as pessoas pela forma 

como se vestem e gera a exclusão e sectarismo no consumo. 

 A segunda hipótese está relacionada à liberdade em relação às tradições, às 

instituições, à Igreja, ao sagrado, aos padrões sexistas etc. Advinda principalmente do 

consequente aumento da autonomia individual e da necessidade de expressão das 

necessidades de uma nova sociedade, ainda em construção. Essa visão é defendida por 

Lipovetsky (2008), que critica a exclusão, mas não o consumo. O autor cita como exemplo o 

processo de liberação sexual das mulheres, o que foi percebido, em alguns casos, pela forma 

de se vestir. 

“Sejamos claros: a sociedade de consumo mais libera do que oprime. (...) A moda e a 

publicidade influíram positivamente no processo de liberação das mulheres. Nesse sentido, a 

própria sedução teve a sua dinâmica alterada. Explico em meu último livro, A Terceira 

Mulher, que a sedução não morreu com o avanço do feminismo, assim como as diferenças 

sexuais permanecerão. Contudo, mudou o mecanismo da sedução. Não se trata mais de uma 

forma codificada ou padronizada, como num ritual, mas de algo à la carte: a cada um a sua 

sedução.” (Lipovetsky, 2008, p. 9). 
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Apesar das discussões sobre o modelo de influência da publicidade ou mesmo da 

Indústria Cultural sobre o segmento de roupas estarem no foco para divulgação de 

informações e o processo cognitivo racional da comunicação, alguns estudos estão centrando 

suas análises no processamento implícito desses estímulos. A premissa básica é que alguns 

estímulos não precisam estar explicitamente expostos para que o cérebro possa identificá-los e 

utilizá-los em nossos processos decisórios, ao ponto de alguns autores defenderem que: 

“A mente inconsciente é o verdadeiro condutor do comportamento do consumidor. 

Compreender os consumidores consiste basicamente em entender como funciona sua mente 

inconsciente. O primeiro obstáculo para isso é reconhecer que costumamos reagir com 

frequência sem estarmos conscientes. Enquanto protegemos a ilusão de que somos 

primordialmente agentes conscientes, cederemos à crença de que podemos perguntar às 

pessoas o que elas pensam e confiar nas respostas que ouvimos.” (Graves, 2011, p. 8). 

 

Diante desta constatação duas técnicas têm sido utilizadas pelas áreas da Cognição 

Social para analisar o efeito da influência dos processos implícitos nas decisões de consumo. 

A primeira delas é o método Priming, que consiste na estimulação prévia dos sujeitos para 

que, em contato com o objeto de avaliação, as suas respostas sejam mais rápidas, fortes e 

condizentes com a experiência anterior, mesmo que o estímulo inicial tenha ocorrido no nível 

subliminar, ou seja, abaixo da percepção consciente (Callegaro, 2011, Graves, 2011, Yi, 

1993). Pode-se citar como exemplo o caso de uma jovem que lê uma reportagem jornalística 

contendo casos de sucesso profissional de mulheres que se apresentaram bem vestidas. 

Apesar da matéria não ser sobre roupas, a ativação mental dos casos de sucesso mais o vestir-

se bem pode estimular atitudes positivas frente ao consumo de roupas. 

 A segunda técnica está relacionada à avaliação das Atitudes Implícitas, que é uma 

estratégia de análise da latência com que uma pessoa associa duas séries de estímulos, e.g. as 

palavras Roupa + Importante ou Roupa + Não Importante. A medição do tempo de 

associação é realizada em milissegundos, o que torna impossível a manipulação consciente 

dos resultados. Assim, a menor latência indicará qual a preferência entre as associações das 

categorias e uma atitude implícita favorável aos objetos associados. Por exemplo, se um 



56 

consumidor, após realizar um Teste de Associação Implícita de palavras, conseguiu a média 

de 957 milissegundos para a associação das palavras Roupa + Importante, e 1125 

milissegundos para associar Roupa + Não Importante, isso indica que existe uma atitude 

implícita favorável à roupa e, teoricamente, uma maior predisposição para seu consumo 

(Gawronski & Payne, 2010; Maison, Greenwald, & Bruin, 2001). 

 Diante desse novo panorama de pesquisa, a presente tese fará uso das técnicas de 

análise implícita, neste caso o Priming e o Teste de Associação Implícita, para avaliar a 

influência do prime subliminar nas variáveis relacionadas ao consumo de roupas. O 

detalhamento sobre esses métodos de pesquisa será feito em etapa posterior deste referencial 

teórico. 

 Dando continuidade ao referencial teórico, serão tratadas a seguir as variáveis 

antecedentes desta pesquisa, que serão abordadas em três capítulos, sendo eles: 1) Variáveis 

Psicológicas Individuais: Valores Humanos, Julgamento e Significado do Produto, 

Necessidade de Cognição e Desejabilidade Social; 2) Variáveis relacionadas à roupa: 

Envolvimento, Engajamento, Preocupação com a Aparência e Atitudes; e 3) Processos 

implícitos: Associação Implícita e Priming. 
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CAPÍTULO 2. VARIÁVEIS PSICOLÓGICAS INDIVIDUAIS 
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Os manuais de comportamento do consumidor (e.g., Blackwell et al., 2005; Lee & 

Burns, 1993; McCracken & Roth, 1989; Solomon, 2011; Thompson, 1996) defendem que 

existem tipos de variáveis envolvidas nos processos de influência das decisões de consumo. 

Essas variáveis podem ser de caráter individual, social ou situacional. Na presente tese, optou-

se por um enfoque metodológico que abordou os fatores individuais do consumo, sendo eles 

as características psicológicas individuais: os Valores Humanos, o Julgamento e o Significado 

do Produto, a Necessidade de Cognição e a Desejabilidade Social; aquelas relacionadas ao 

objeto, neste caso a Preocupação com a Aparência, o Envolvimento com a Roupa, o 

Engajamento na Compra de Roupas, as Atitudes Frente à Roupa; as Atitudes Implícitas; e a 

condição situacional de exposição à publicidade implícita por meio da técnica do Priming.  

 Para analisar a influência das variáveis individuais e das relativas ao objeto frente às 

intenções de comportamento relacionado ao consumo de roupas, foi proposta inicialmente a 

verificação do modelo Valores – Atitudes – Comportamento (Homer & Kahle, 1988), 

considerando os Valores Humanos como preditores atitudinais que influenciam os 

comportamentos (Ros, 2006). 

 O modelo de Homer e Kahle (1988) tem sido utilizado como modelo padrão para 

avaliação das relações entre os construtos (Allen, Ng, & Wilson, 2002) e foi corroborado em 

pesquisas transculturais sobre comunicação comercial (Kahle, Beatty, & Mager, 1994), 

atitudes ambientais e comportamentos ecológicos (Milfont, Duckitt, & Wagner, 2010) e 

consumo em shoppings (Cai & Shannon, 2012). No Brasil, o modelo foi corroborado em 

pesquisas sobre comportamento pró-ambiental (Coelho, Gouveia, & Milfont, 2006), 

comportamento de conservação de água (Coelho, 2009) e intenção de se tatuar (Medeiros, 

2007, Gouveia et al., 2010). 

 Neste sentido, visto que o presente estudo emprega valores, atitudes e outras variáveis, 

propõe-se analisar a aplicabilidade do modelo de Homer e Kahle (1988) para verificar a 
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relação: variáveis individuais – variáveis relacionadas ao objeto - intenção comportamental, 

em que as variáveis individuais são preditoras da relação com o objeto, que por sua vez, 

influenciam as intenções de comportamento de consumo. 

Especificamente, neste capítulo dar-se-á foco às definições das variáveis psicológicas 

individuais, como consta a seguir. 

 

2.1.Valores Humanos 

Analisar os fatores que podem predizer comportamentos é fundamental para as 

Ciências Humanas e Sociais. Como o foco da presente tese está na análise do comportamento 

de consumo, ressalta-se em Rokeach (1973, 1981) a visão de que os valores são considerados 

como expressão de interesses e metas, ponto em que esta pesquisa se firma para a utilização 

dos valores como possíveis preditores de comportamentos de consumo. 

Rokeach (1973, 1981) pode ser considerado o precursor de maior notoriedade no 

estudo dos valores humanos. De acordo com este autor, os valores são crenças que as pessoas 

estabelecem relativas a estados de existência ou de vida, ou modos de comportamentos 

desejáveis que expressam interesses e metas individuais, mistas e/ou coletiva. Este autor foi o 

primeiro a mensurar os valores como um construto específico, por meio do Rokeach Values 

Survey (Rokeach, 1973; Ros, 2006). Segundo este autor, os valores são crenças duradouras, as 

quais estabelecem que um comportamento ou estado final de existência é preferível ao seu 

inverso. 

Assim, os valores são crenças que permitem aos indivíduos julgarem objetos ou ações 

como desejáveis, indesejáveis, recomendáveis ou reprováveis. Sua teoria possui cinco 

pressupostos básicos: 

1) O número de valores que um indivíduo possui é relativamente pequeno; 
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2) Os valores são universais, visto que as pessoas possuem valores similares, mesmo 

sendo de culturas distintas, o que se diferencia é a importância atribuída a cada valor; 

3) Os valores são organizados em um sistema contínuo de importância, em forma de 

sistemas hierarquizados, assim, todos os homens possuem os mesmos valores em diferentes 

graus; 

4) Os antecedentes dos valores podem ser influenciados pela cultura, pela sociedade e 

organizações sociais e ainda pelas especificações individuais das pessoas, como sua 

personalidade; 

5) As formas como os valores se apresentam, por meio dos seus fenômenos, podem ser 

analisadas e entendidas pelas Ciências Sociais. 

Rokeach (1973) considera ainda que os valores ocupam posição central na hierarquia 

cognitiva e são distintos das atitudes, pois apresentam consistência, estabilidade temporal e 

são partilhados socialmente. Os valores também funcionam como planos gerais que orientam 

ações, escolhas, julgamentos, atitudes e explicações sociais nos mais variados contextos. 

O autor concebe que a formação dos valores se dá em três etapas: a) experiências 

positivas ou negativas com um objeto levam à formação de crenças avaliativas sobre os 

atributos e/ou consequências deste objeto; b) a sumarização de todas as crenças avaliativas 

sobre um objeto particular resulta na formação de atitude para com o objeto; e c) esta 

sumarização é percebida de forma similar e resulta na formação dos valores (Rokeach, 1973, 

1981). 

Quanto à classificação, o autor considera os valores como: 

a) Terminais – concebem estados desejáveis de existência ou de vida, a exemplo da 

liberdade, vida confortável e amor maduro. Estes valores representam estados finais de 

existência, como igualdade e felicidade, podendo ser classificados como autocentrados (foco 

pessoal) ou centrados na sociedade (foco interpessoal). 
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b) Instrumentais – são considerados comportamentos desejáveis, como independência, 

ambição e honestidade. Estes valores representam condutas que são consideradas preferíveis 

em termos de comparações, a exemplo de ambicioso, honesto e responsável. Tais valores 

podem ser subclassificados em morais, que reportam um modo de comportamento; e de 

competência, que conduzem a um estado de competência, de que se está agindo de forma 

adequada. A violação desses valores pode gerar sentimentos de vergonha ou de inadequação 

pessoal, respectivamente.  

De acordo com este modelo, os valores se organizam de forma hierárquica, de modo 

que cada valor é priorizado em razão de sua importância em comparação com os demais 

valores. Gouveia (1998, 2013) afirma que esta organização de valores pode sofrer 

reordenações durante a vida dos indivíduos, sendo tais reordenações consequências das 

experiências culturais, sociais e pessoais. Rokeach (1973) agrega aos valores cinco funções: 

1) Ego-defensiva – refere-se aos sentimentos ou ações pouco aceitos, pessoal ou 

socialmente, podendo se transformar em algo mais aceitável, por meio de mecanismos de 

formação defensiva e racionalização, de forma que, sob a forma de valores, representem 

conceitos culturalmente justificáveis; 

2) Autorrealização e conhecimento – alguns valores promovem a busca de 

significados e compreensão e, em consequência, o alcance do conhecimento e da 

autorrealização; 

3) Critério de orientação – serve para posicionamentos e execução de tarefas como 

julgar, avaliar, comparar, influenciar, persuadir e racionalizar crenças, atitudes e 

comportamentos, evitando que as pessoas sejam social ou pessoalmente condenadas 

moralmente. Esta função é necessária à manutenção da autoestima. 

4) Motivacional – os valores guiam as ações humanas e expressam suas necessidades 

básicas; 



62 

5) Adaptativa –atuam diretamente nas formas de conduta ou estados finais de 

existência, logo são orientações para as adaptações da realidade. 

Para mensuração dos valores, segundo a teoria de Rokeach, é utilizado o Rokeach 

Value Survey (RVS), composto por 36 itens, escritos em forma de adjetivos e substantivos, 

sendo que 18 deles tratam dos valores terminais e os outros 18 referem-se aos instrumentais. 

O participante da pesquisa é orientado a hierarquizar tais valores tendo em mente o quanto 

cada um deles é importante como princípio-guia em sua vida. 

Apesar da considerável contribuição de Rokeach aos estudos dos valores humanos, 

Gouveia, Milfont, Fischer e Santos (2008) e Maia (2000) apontam alguns aspectos que 

merecem mais destaque, como a distinção entre valores terminais e instrumentais que não é 

comprovada empiricamente. Estes autores observam que, de acordo com os estudos de 

Rokeach, todos os valores podem ser classificados como instrumentais e terminais, não 

havendo, necessariamente, oposição entre eles. Alguns desses pontos são observados por 

Schwartz (1992), que propõe uma alternativa ao modelo de Rokeach (1973, 1981), 

procurando superar a simples classificação nesses dois tipos de valores. 

 De acordo com Schwartz (1992), os valores são transituacionais e definidos como 

metas desejáveis correspondendo a um domínio motivacional, sendo avaliados num 

continuum de importância como um princípio-guia para a vida desses indivíduos e/ou grupos. 

Boa parte das pesquisas recentes em comportamento do consumidor e valores no Brasil utiliza 

o modelo de Schwartz como referência (Fortes, 2006; Leão, Souza Neto & Mello, 2007; 

Meireles, 2007; Porto, 2005; Xavier Júnior, 2006).  

 Segundo esse autor, os valores são considerados como uma crença relativa a fins 

desejáveis ou à forma de comportamentos, que guia as ações humanas e possui uma 

hierarquia de importância em relação a outros valores. Tais valores servem como princípio de 

orientação da vida de uma pessoa ou de uma entidade social, sendo transcendentes às 
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situações específicas. A aquisição de tais valores se dá pela socialização de valores do grupo 

dominante, assim como por meio de experiências individuais (Schwartz 1992, 2011; Schwartz 

& Bilsky, 1987).  

 Schwartz (1992) defende que os valores são constituídos por necessidades biológicas 

do organismo, necessidades sociais relativas à manutenção das interações interpessoais, e 

necessidades sócio-institucionais referentes à sobrevivência e bem-estar dos grupos. indica 

que os valores servem a interesses individuais e são agrupados, segundo seus conteúdos e 

suas motivações, nos tipos: 1) Autodeterminação: curiosidade, criatividade, liberdade, 

escolher suas próprias metas, independência, auto-respeito; 2) Estimulação: audácia, vida 

variada e excitante; 3) Hedonismo: prazer, desfrutar a vida; 4) Realização: sucesso, 

capacidade, ambição, influência, inteligente, esperto; 5) Poder: poder social, autoridade, 

riqueza, preservação da imagem, reconhecimento social, vaidade. 

 De forma oposta, isto é, os valores que servem aos interesses coletivos, são: 1) 

Benevolência: prestativo, honesto, que perdoa, leal, responsável, vida espiritual, amizade 

verdadeira, amor maduro, sentimento da vida, trabalho; 2) Tradição: aceita sua condição, 

ciente de seus limites, devoto, humilde, respeito pela tradição, moderado, desprendido; 3) 

Conformidade: obediente, educado e respeitoso com os pais e mais velhos, autodisciplina, 

polidez. 

 Existem ainda os valores que servem a interesse mistos (individuais e coletivos), 

como: 1) Universalismo: mente aberta, sabedoria, justiça social, igualdade, paz e beleza no 

mundo, união com a natureza e proteção do meio ambiente, harmonia interior, sonhador; 2) 

Segurança: limpeza, segurança familiar e nacional, reciprocidade de favores, ordem social, 

senso de pertencimento, saúde e idoneidade. 

 O autor destaca que esses dez tipos valorativos podem ser enquadrados em quatro 

categorias distintas: abertura à mudança (autodireção, estimulação e hedonismo), 
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conservação (tradição, conformidade e segurança), autotranscendência (universalismo e 

benevolência) e autopromoção (poder e realização). Estas categorias se estruturam em duas 

dimensões bipolares, sendo que uma se opõe a outra, ou seja, a abertura à mudança opõe-se 

ao conservadorismo e a autotranscedência à autopromoção. 

Segundo a teoria dos Tipos Motivacionais de Schwartz (1992), os valores, por 

expressarem interesses distintos, interagem uns com os outros por meio de dois tipos básicos 

de relacionamento: a) compatibilidade, que se evidencia nos valores adjacentes e servem aos 

mesmos interesses; e b) conflito, que se apresenta entre os valores opostos, para os quais os 

interesses são divergentes. Os valores mistos situam-se na fronteira entre estas duas áreas.  

 O padrão entre a compatibilidade e o conflito na teoria de Schwartz é representado em 

uma figura, na qual os conflitos se situam em direções opostas com relação ao centro da 

figura, enquanto aqueles compatíveis se situam ao lado um do outro ao longo do círculo. Na 

Figura 1 é possível visualizar as quatro categorias valorativas, divididas em duas dimensões 

bipolares e opostas uma a outra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estrutura Bidimensional dos Tipos Motivacionais (adaptado de Schwartz, 2006). 
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 Esse arranjo dos valores em formato circular foi a forma escolhida por Schwartz 

(2006) para representar o continuum dos valores. Além do conflito entre os valores, que 

aparecem em lados opostos do círculo, ou seja, universalismo / poder, benevolência / 

realização, tradição / hedonismo, conformidade / estimulação e segurança / autodireção, o 

arranjo indica a compatibilidade entre os valores de acordo com a proximidade de dois tipos 

motivacionais de valores, em qualquer direção ao redor do círculo. 

Um dos mais difundidos instrumentos para a medida dos tipos motivacionais 

propostos por Schwartz e seus colaboradores é o Schwartz Value Survey (SVS). Este é 

composto por 56 itens ou valores humanos específicos, apresentados como adjetivos e em 

pequenas sentenças, que representam os dez tipos motivacionais (Schwartz, 1992).  

 É possível verificar que o modelo de valores desenvolvido por Schwartz e seus 

colaboradores possui semelhanças com o modelo de Rokeach (1973) em no mínimo dois 

aspectos: adotam conceitos similares de valores, com algumas modificações, e se utiliza da 

mesma base metodológica para mensurá-los.  

 Apesar de ser o modelo com maior influência no meio acadêmico atualmente, a teoria 

de Schwartz recebe críticas (Gouveia, 1998; Molpeceres, 1994; Perrinjaquet, Furrer, 

Marguerat, Usunier, & Cestre, 2007; Waege, Billiet, & Pleysier, 2000) a exemplo da falta de 

uma base teórica subjacente à origem dos valores e a técnica estatística empregada. Gouveia 

et al. (2008) ressaltam que a ideia de conflitos entre os valores não é compatível com a 

concepção do desejável, evidenciando uma ambiguidade do modelo de ser humano adotado 

por este autor. 

 Adotando uma visão mais cultural e sociológica sobre a temática dos valores 

humanos, Inglehart (1977, 1991) defende que os valores são classificados em duas dimensões 

culturais: materialismo e pós-materialismo. 
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 O materialismo prevalece nas sociedades em que as necessidades de segurança, tanto 

física quanto econômica, não estão satisfeitas. Assim, a ênfase recai sobre apoiar forças 

armadas, combater a inflação, lutar contra a delinquência, manter a ordem, conservar uma 

economia estável e apoiar o crescimento econômico. 

Já no pós-materialismo, os valores prioritários são: ter uma sociedade menos 

impessoal, ter maior participação no mercado de trabalho e no Governo, valorização da 

liberdade de expressão e das ideias em detrimento do dinheiro. Este deveria ser o sistema de 

valores de sociedades industrializadas avançadas, com maior aporte econômico (Inglehart, 

1991). 

 Diante dessa classificação, apenas em uma sociedade com elevado desenvolvimento 

social, cultural e econômico é que seria possível a modificação do conjunto dos valores de 

materialista para pós-materialistas (Inglehart (1977). O pensamento do autor estrutura-se a 

partir de dois argumentos: 1) As prioridades dos valores são determinadas pela hipótese de 

escassez, em que as pessoas valorizarão o que mais necessitam; e 2) As prioridades serão 

determinadas pelo processo de socialização que as pessoas vivenciam, merecendo atenção o 

contexto de socialização da infância e adolescência (início da vida). 

 Com essa estrutura, os valores se agrupam numa estrutura bipolar, sendo os valores 

materialistas localizados no pólo positivo e, no seu oposto, os valores pós-materialistas 

(Inglehart, 1977, 1991). 

 Neste modelo, os valores são entendidos como sistemas de conhecimento socialmente 

estruturados a partir dos diversos conteúdos ideológicos contidos na sociedade, ou seja, são 

produções sociais e, portanto, precisam de um conjunto de condições sociais para sua 

emergência. Dessa forma, o autor concebe os valores numa perspectiva sociológica como 

indicadores de mudanças culturais (Inglehart 1977, 1991). 

Autores como Gouveia (1998) e Kid e Lee (1997) afirmam que a hipótese de oposição 
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entre valores materialistas e pós-materialistas não se sustenta. Eles ponderam que, em alguns 

países, estas dimensões se confundem e podem até combinar. Além disso, reduz os valores a 

polos de uma mesma dimensão. 

 A partir de questionamentos aos modelos de valores desenvolvidos por Rockeach 

(1973, 1981), Schwartz (1992, 2006, 2011 Schwartz & Bilsky, 1987) e Inglehart (1977, 1991), 

mas reconhecendo as contribuições desses pesquisadores, Gouveia (1998, 2003, 2013) 

desenvolveu a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos.  

Gouveia e seus colaboradores definem os valores humanos como critérios de 

orientação que guiam as ações dos homens e expressam suas necessidades básicas, podendo 

ser definidos como representações cognitivas das necessidades individuais, das demandas da 

sociedade e institucionais, que restringem os impulsos pessoais e asseguram um ambiente 

estável e seguro (Gouveia, 1998, 2003, 2013; Gouveia et al., 2008; Gouveia, Milfont, & 

Guerra, 2014). Estes autores propõem um modelo de valores partindo da concepção 

benevolente do homem, explicando-o a partir da exposição de suas fontes e natureza, com 

quatro suposições teóricas principais: 

 1) A natureza benevolente ou positiva humana. São admitidos apenas valores 

positivos, mesmo que alguns valores assumam um significado negativo, como pode ser o caso 

do valor poder, a sua essência é positiva.  

2) Os valores são princípios-guia individuais. Estes valores funcionam como padrões 

gerais de orientação para os comportamentos dos indivíduos, sendo transituacionais e não 

particulares a uma determinada situação; 

3) Os valores possuem base motivacional. Nesta perspectiva, os valores são definidos 

como representações cognitivas das necessidades humanas, o que é uma ideia consensual 

entre os pesquisadores da área. 

4) Todos os valores possuem caráter terminal. Gouveia et al. (2008) defendem que os 
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valores classificados como instrumentais (Rokeach, 1973, 1981) podem ser convertidos em 

terminais. Portanto, a diferença entre valores instrumentais e terminais não é explicitada se é 

conceitualmente relevante ou se expressa apenas uma distinção formal. Neste caso, admitem-

se apenas valores terminais. 

A partir desses pressupostos, os autores defendem a seguinte definição constitutiva 

para os valores: (a) são conceitos ou categorias; (b) sobre estados desejáveis de existência; (c) 

transcendem situações específicas; (d) assumem diferentes graus de importância; (e) guiam a 

seleção ou avaliação de comportamentos e eventos; e (f) representam cognitivamente as 

necessidades humanas (Gouveia, 1998, 2003, 2013; Gouveia et al., 2008; Gouveia et al., 

2014). 

Gouveia e colaboradores identificam duas funções consensuais sobre os valores: 1) 

guiam as ações humanas (tipo de orientação) e 2) expressam suas necessidades (tipo de 

motivador). Estas duas dimensões funcionais dos valores podem ser combinadas em uma 

estrutura com três critérios de orientação (social, central e pessoal) e dois tipos de 

motivadores (materialistas e idealista).  

A partir das interações do modelo surgem seis subfunções, distribuídas entre os 

critérios de orientação: social (interativa e normativa), central (suprapessoal e existência) e 

pessoal (experimentação e realização). Os valores com função de motivadores são 

representados por meio de duas subfunções: a) materialista (valores de existência, realização e 

normativos); e b) idealistas (os valores suprapessoais, de experimentação e interativos). 

 Valores idealistas demonstram uma orientação universal, baseada em princípios mais 

abstratos e ideias. Tais valores são coerentes com um espírito inovador, sugerindo menos 

dependência de bens materiais. Já os valores materialistas referem-se às ideias práticas e a 

ênfase nestes valores implica uma orientação para metas específicas e regras normativas. A 

representação gráfica do modelo de Gouveia (1998, 2003, 2013) e Gouveia et al. (2008) 
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Gouveia et al. (2014) pode ser visualizada na Figura 2. 
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Figura 2. Funções, subfunções e valores específicos (Gouveia, 2013). 

 

As duas dimensões funcionais dos valores formam dois eixos principais na 

representação da estrutura dos valores. A distribuição vertical está relacionada à função dos 

valores como padrão-guia dos comportamentos humanos, numa dimensão funcional do tipo 

de orientação, sendo composta por valores pessoais, centrais e sociais. Na horizontal 

encontram-se os valores correspondentes à função dos valores que expressam as necessidades 

humanas, na dimensão funcional tipo de motivador, com os valores idealistas e materialistas. 

A partir do cruzamento das duas dimensões são derivadas seis subfunções dos valores: 

experimentação, suprapessoal, interativa, realização, existência e normativa, que serão 

detalhadas a seguir com seus respectivos valores: 
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A subfunção experimentação está relacionada à necessidade fisiológica de satisfação, 

no sentido amplo, ou à suposição do princípio de prazer (hedonismo) é representada por 

valores desta subfunção. Ela é menos pragmática na busca de alcançar status social ou 

assegurar harmonia e segurança sociais; seus valores contribuem para a promoção de 

mudanças e inovações na estrutura de organizações sociais, sendo tipicamente endossados por 

jovens. Indivíduos que adotam tais valores têm menos probabilidade de se conformar com 

regras sociais, não sendo orientados, no longo prazo, a buscarem metas fixas ou materiais. Os 

valores que compõem esta subfunção são: Sexualidade, que representa a necessidade de sexo, 

tem sido tratado como um indicador ou fator de moralidade ou religiosidade e enfatiza a 

obtenção de prazer e satisfação nas relações sexuais; Prazer, corresponde à uma necessidade 

orgânica de satisfação em sentido mais amplo (por exemplo, comer ou beber por prazer, 

divertir-se) e sua fonte de satisfação não é específica; e Emoção, relacionado à necessidade 

fisiológica de excitação e busca de experiências arriscadas, tendo sido considerado como parte 

do valor de estimulação ou estimulação social. 

A subfunção suprapessoal refere-se às necessidades estéticas e de cognição, bem 

como à necessidade superior de auto-realização. Valores suprapessoais ajudam a organizar e 

categorizar o mundo de uma forma consistente, fornecendo clareza e estabilidade na 

organização cognitiva da pessoa. Tais valores podem ser concebidos como humanitários e 

idealistas, indicando a importância de ideias abstratas, com menor ênfase em coisas concretas 

e materiais. A pessoa que endossa uma orientação central e um motivador humanitário 

costuma pensar de forma mais geral e ampla, tomando decisões e comportando-se a partir de 

critérios universais. 

Fazem parte dessa subfunção os valores: Conhecimento, que representa necessidades 

cognitivas, tendo um caráter extra-social. Indivíduos interessados em obter conhecimentos 

atuais e que buscam saber mais sobre assuntos gerais enfatizam tal valor; Maturidade, relativo 
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à necessidade de autorrealização, descrevendo um sentido de satisfação pessoal e de se 

reconhecer como um ser humano útil, sendo que indivíduos que endossam este valor têm uma 

orientação universal que transcende pessoas ou grupos específicos; e Beleza, representando as 

necessidades estéticas, evidenciando uma orientação global, desconectada de objetos ou 

pessoas específicos, significando uma apreciação que não é vinculada a um objeto ou uma 

pessoa em particular, mas à avaliação de beleza como uma ideia ou um critério 

transcendental. 

Na subfunção interativa são valorizadas as experiências afetivas entre indivíduos. 

Representa as necessidades de pertença, amor e afiliação. Tais valores são essenciais para 

estabelecer, regular e manter as relações interpessoais. Contatos sociais são uma meta em si 

mesmos, enfatizando atributos mais afetivos e abstratos. As pessoas que adotam tais valores 

como princípios que guiam suas vidas são frequentemente mais jovens e orientadas para 

relações íntimas estáveis. 

 Quanto aos valores desta subfunção, afetividade está relacionado a aspectos da vida 

social, enfatizando relações familiares e íntimas, compartilhando cuidado, afeto, prazer e 

mesmo tristeza; Convivência representa um valor centrado em relações íntimas pessoa-pessoa, 

mas nas relações pessoa-grupo, é um valor que requer um sentido de identidade, indicado pela 

ideia de pertencer a grupos sociais e conviver com vizinhos; e Apoio Social enfatiza ter uma 

relação próxima com seu grupo social, obtendo a confiança do suporte grupal, ou seja, não se 

sentir só no mundo e obter ajuda em caso de necessidade. 

 Os valores da subfunção realização se originam de um princípio pessoal para guiar a 

vida dos indivíduos, enquanto focalizam realizações materiais; a realização pode ser uma 

exigência para interações sociais prósperas e funcionamento institucional adequado. 

Indivíduos orientados por tais valores dão importância à hierarquia quando esta é baseada em 

uma demonstração de competência pessoal, apreciando uma sociedade organizada e 
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estruturada, sendo práticos nas suas decisões e em seus comportamentos. Valores de 

realização são mais tipicamente apreciados por jovens adultos, em fase produtiva, ou por 

indivíduos educados em contextos disciplinares e formais. 

Os valores dessa subfunção são: Êxito que está relacionado a ser eficiente e capaz de 

alcançar metas, sendo que as pessoas que adotam este valor têm um ideal claro de realização e 

tendem a ser orientadas nessa direção; Prestígio está ligado à importância do contexto social, 

com foco em ter uma imagem pública reconhecida; e Poder, que é menos social do que êxito 

e prestígio e enfatiza o princípio da hierarquia. 

 A subfunção existência representa cognitivamente as necessidades fisiológicas mais 

básicas (por exemplo, comer, beber, dormir) e a necessidade de segurança. O propósito 

principal é assegurar as condições básicas para a sobrevivência biológica e psicológica do 

indivíduo. Representa uma orientação central e um motivador materialista, esses valores são 

endossados mais comumente por indivíduos em contextos de escassez econômica, ou por 

aqueles que foram socializados em tais ambientes. 

São valores dessa subfunção: Saúde, representando a procura por um grau adequado 

de saúde, evitando eventos que possam ameaçar a vida, sendo característico em indivíduos 

que podem ter experimentado eventos dramáticos ou estão preocupados com doenças e com 

as incertezas a elas associadas; Sobrevivência, que é utilizado como indicador, sendo um 

princípio que guia a vida, principalmente, de pessoas socializadas num contexto de escassez, 

como aquelas que atualmente vivem sem os recursos econômicos mais básicos; e Estabilidade 

Pessoal, que enfatiza a busca por uma vida organizada e planejada; pessoas que o endossam 

buscam primeiramente garantir sua própria existência, implicando a procura por um trabalho 

estável e segurança econômica. 

 Por fim, a subfunção normativa refletindo a importância de preservar a cultura e as 

normas convencionais. Endossar valores normativos evidencia uma orientação vertical, na 
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qual a obediência à autoridade é importante. Pessoas mais velhas são tipicamente mais 

prováveis de serem guiadas por valores desta subfunção, seguindo normas convencionais e 

sendo menos prováveis de expressar comportamentos anticonvencionais. 

 São formadores dessa função os valores: Tradição, que representa uma pré-condição 

para o grupo, ou a sociedade como um todo, para satisfazer as necessidades humanas, 

envolvendo respeito a padrões morais seculares e contribui para manter e promover a 

harmonia da sociedade; Obediência, referente à importância de cumprirem-se os deveres e as 

obrigações diárias, além de respeito para com os pais e mais velhos e atender as normas da 

sociedade; e Religiosidade, comum em indivíduos que reconhecem a existência de uma 

entidade superior, por meio da qual buscam a certeza e a harmonia social imprescindíveis para 

uma vida tranquila, independentemente de qualquer preceito religioso específico. 

 Para os autores desta teoria, todos os valores são desejáveis e positivos, mesmo que 

alguns possam ser mais desejáveis que outros e apresentam correlações positivas entre si, 

variando entre os indivíduos apenas a força dessas correlações. Dessa forma, defendem a 

hipótese de congruência entre os valores. Portanto, ao contrário da teoria de Schwartz (1992, 

2006), que defende a existência de oposições entre os valores, a Teoria Funcionalista assume 

que não existe conflito entre eles.  

 Estes autores afirmam ser necessário fazer uma distinção entre congruência e 

compatibilidade, visto que estes termos algumas vezes são tratados como sinônimos. Neste 

sentido observa-se que: 

“compatibilidade refere-se à validade discriminante ou capacidade preditiva das 

subfunções valorativas, enquanto congruência diz respeito à consistência interna no 

sistema valorativo funcional. Estes não são, obviamente, conceitos desconexos; o grau de 

congruência pode facilitar a predição do padrão de correlações das subfunções com 

variáveis externas” (Gouveia et al., 2008, p. 72). 
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Figura 3 . Congruência das subfunções dos valores básicos (Gouveia, 2013). 

 

A Figura 3 mostra graficamente a congruência entre os valores da Teoria 

Funcionalista. A forma de hexágono permite a representação de três graus de congruência 

entre as funções valorativas, descritos a seguir: 

1) Congruência baixa: caracteriza-se por apresentar as subfunções que têm orientações 

e motivações diversas; estas se encontram em lados opostos no hexágono. A baixa 

congruência se deve à independência, enquanto princípios-guia, destes grupos de valores. Os 

pares de subfunções interativa-realização e normativa-experimentação, por exemplo, têm 

baixa congruência e, portanto, são colocados em lados opostos do hexágono. 

2) Congruência moderada: caracteriza-se pelos valores apresentarem o mesmo 

motivador, mas diferentes tipos de orientações. Por exemplo, os pares de subfunções 

normativa-realização e interativa-experimentação expressam congruência moderada. 

3) Alta congruência: caracteriza-se pelo agrupamento dos valores que possuem a 

mesma orientação, mas motivadores diferentes, o que corresponde aos pares realização-

experimentação e normativa-interativa. 

 Os autores esclarecem que as subfunções valorativas existência e suprapessoal não 

foram incluídas na tipologia da congruência pelo fato de terem orientação central, sendo a 

Idealista 
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fonte de todas as outras subfunções e compatíveis com elas. Isso se deve também ao fato da 

distinção entre os valores sociais e os pessoais ser considerada mais importante do que a 

distinção entre os valores materialistas e idealistas. 

Para mensurar as subfunções valorativas baseadas nesta teoria foi construído o 

Questionário dos Valores Básicos (QVB). Além de apresentar parâmetros psicométricos 

adequados (Gouveia et al., 2008), este instrumento dispõe os valores de forma independente, 

sendo avaliados como um princípio que guia a vida da pessoa, a qual precisa indicar o quanto 

o considera importante.  

Em comparação com outras medidas de valores, o instrumento se destaca por seu 

caráter parcimonioso, com 18 itens, ou seja, a metade do sugerido por Rokeach (1973), que 

possui 36 itens, e menos de um terço da versão apresentada por Schwartz (1992), com 56 

itens. Além destes diferenciais, os itens do QVB são de fácil compreensão, o que favorece 

pesquisas em que o tempo é escasso, como em situações de abordagem a consumidores. 

A teoria funcionalista vem demonstrando resultados consistentes em contextos 

nacionais e internacionais, com dados advindos de distintas fontes (locais públicos, salas de 

aulas, internet, centro religioso, empresas, etc.), de mais de 40 países (e.g., Alemanha, 

Argentina, Brasil, Colômbia, Espanha, Filipinas, Honduras, Inglaterra, Israel, México, Nova 

Zelândia e Peru) e com características amostrais variadas. (Gouveia, 1998, 2003, 2013; 

Gouveia et al., 2008; Gouveia et al., 2014). 

Diante dessas constatações, considerou-se que a Teoria Funcionalista dos Valores 

Humanos apresenta vantagens frente às teorias anteriormente expostas, justificando a sua 

adoção como referencial para a presente tese. 

Quanto ao estudo dos Valores Humanos e sua relação com o consumo, pesquisas 

recentes no meio acadêmico brasileiro têm analisado a capacidade de predição desses 

construtos. Os estudos mostram que esses construtos estão correlacionados com a percepção 
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da qualidade dos produtos, do preço justo e da utilidade emocional (Xavier Júnior, 2006); 

com a escolha de marcas dos segmentos de vestuário (moda), de companhias aéreas e de redes 

de supermercados (Leão, Souza Neto & Mello, 2007); com a preferência de automóveis 

(Porto, 2005); com categorias de filmes (Fortes, 2006) e foram utilizados para a construção e 

validação do Inventário Fatorial com Valores de Consumo (Meireles, 2007). 

Na pesquisa sobre escolha de marcas de moda, Leão, Souza Neto e Mello (2007) 

verificaram que a marca M. Officer obteve avaliação superior à Arezzo entre os itens de valor 

excitação, autorrealização e autorrespeito. O instrumento utilizado na pesquisa foi a lista de 

valores (LOV), desenvolvida na University of Michigan Survey Research Center (Kahle, 

Beatty, & Homer, 1986; McIntyre, Claxton, & Jones, 1994). 

A Teoria Funcionalista dos Valores Humanos foi utilizada para avaliar 

comportamentos de consumo. Mendes (2010) analisou a influência dos valores na avaliação 

dos diferenciais dos serviços postais, por meio do julgamento e da atribuição de significado 

aos serviços, e verificou que esta avaliação estava relacionada às metas sociais, por meio das 

subfunções interativas e normativas. 

Apesar de não terem sido concebidas dentro da área de comportamento do 

consumidor, outras pesquisas que utilizaram a teoria funcionalista indicam comportamentos 

de consumo, como: preferência por música (Böer, 2009; Pimentel, 2004), uso sustentável de 

água (Coelho, 2009), fontes renováveis de energia (Pessoa, 2011), intenção de tatuar-se 

(Medeiros, 2007) e usar piercing (Cavalcante, 2009), o significado do dinheiro para crianças 

(Lauer-Leite, 2009) e a escolha alimentar infantil (Monteiro, 2009). 

 Rockeach (1973) defende os estudos dos valores humanos como uma das mais 

importantes construções das Ciências Sociais. Para ele, um dos principais focos de atuação 

dos profissionais da propaganda e publicidade é afetar as crenças que as pessoas possuem 

sobre determinado objeto de consumo, e assim atingir a estrutura Crença – Atitude - Valor, 
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que é dependentemente interligada, resultando no estímulo ao comportamento de compra 

(Rokeach, 1981). 

 De acordo com Blackwell et al., (2005), os valores humanos ajudam os consumidores 

a determinar se os produtos servirão para eles. Para estes autores, os valores atuam no 

reconhecimento das necessidades de consumo, nos critérios de avaliação de marcas e na 

percepção das estratégias de comunicação, visto que são motivações permanentes para a vida 

das pessoas. Nesta linha, Solomon (2011) indica que os valores desempenham importante 

papel nas atividades de consumo, porque as pessoas irão utilizar produtos ou serviços que elas 

acreditem ajudar a atingir as metas relativas a seus valores. 

O Handbook of Consumer Psychology (Haugtvedt et al., 2007) traz um capítulo 

totalmente dedicado aos estudos das influências dos valores humanos no consumo, no qual se 

defende a seguinte premissa:  

“Valores sociais resumem os objetivos mais importantes que as pessoas têm na vida, 

alimentando assim suas decisões sobre temas como a escolha do produto. Nem todas as 

escolhas dos consumidores dizem respeito a valores, mas frequentemente uma 

compreensão dos valores de uma pessoa vai ajudar aos pesquisadores a entenderem a 

relação de uma pessoa a uma determinada marca ou produto acima e além do que pode 

ser aprendido apenas a partir de informações demográficas e estilos de vida. Pessoas 

diferentes têm padrões diferentes de escolha, grupos de valores podem ser uma base 

efetiva para a segmentação. Pessoas com um valor irão esperar diferentes características 

do produto, distribuição, talvez os preços, e certamente de comunicação a respeito de um 

produto” (Kahle & Xie, 2007, p. 575). 

 

Kahle e Xie (2007) afirmam que os valores têm sido estudados e medidos de formas 

diferentes. Na área do consumo, algumas agências de publicidade e empresas de pesquisa têm 

construído suas próprias técnicas de medição do que definiram operacionalmente como 

valores.  

Blackwell et al. (2005), Haugtvedt et al. (2007) e Solomon (2011) ressaltam que 

muitas organizações monitoram as tendências de estilo de vida e valores por meio da aferição 

destes construtos. Alguns instrumentos de medição possuem maior notoriedade internacional 

nas pesquisas entre valores e consumo, como o Rokeach Value Survey – RVS (Rokeach, 
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1973) e o Schwartz Value Survey – SVS (Schwartz, 1992), cujos modelos já foram detalhados 

neste referencial teórico. Porém, outros instrumentos são utilizados para medição conjunta de 

valores e estilo de vida, com maior amplitude para as escalas do sistema VALS - Values and 

Life Style (Gil & Campomar, 2006), que possui duas versões, a segunda nomeada VALS 2 e a 

List of Values – LOV (Kahle & Kennedy, 1988; Kahle & Xie, 2007). 

Nas pesquisas do comportamento do consumidor é mais comum a utilização da visão 

clássica da predição dos valores humanos, em que existe uma influência indireta destes nos 

processos de escolha de produtos, por meio do modelo Valores – Atitudes – Comportamento 

(Homer & Kahle, 1988), em que os valores guiam as atitudes sobre determinado produto, que, 

por sua vez, predizem os comportamentos de consumo (Kahle & Xie, 2007).  

Porém, Allen (2000, 2001, 2006; Allen e Ng, 1999) e Alfinito, Nepomuceno e Torres 

(2012) defendem que existem duas rotas de influência dos valores humanos nos 

comportamentos de consumo: a primeira, condizente com a teoria clássica, em que os valores 

possuem uma influência indireta, e a segunda, em que os valores influenciam diretamente as 

decisões de compra por meio do significado simbólico atribuído aos produtos e serviços. Este 

modelo teórico será detalhado posteriormente. 

Por fim, Kahle e Xie (2007) concluem que as pesquisas com os valores humanos 

continuarão a contribuir para a compreensão do comportamento humano, em geral, e do 

comportamento do consumidor, de forma específica. No entanto, tais pesquisadores ressaltam 

que existem muitos fatores importantes a serem descobertos além dos valores humanos, 

assim, a busca deve ser contínua e, com base no que já foi encontrado, possivelmente se 

revelará de grande utilidade para os estudos desenvolvidos na área. 

Neste sentido, a seguir serão apresentados os demais construtos utilizados nesta 

pesquisa. 
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2.2. Julgamento e Atribuição de Significado 

 O conhecimento focalizado nos valores humanos e sua influência no comportamento 

do consumidor é tão importante quanto a definição de aspectos mercadológicos, como o ponto 

de venda, as formas de apresentação dos produtos, embalagens, promoções, marca etc. Com 

essa afirmação, Torres e Alfinito (2008) defendem que este construto psicológico possui 

fundamental importância na identificação dos atos de compra. 

 Com esse foco, Torres e seus colaboradores estão testando no âmbito nacional e em 

pesquisas transculturais, o modelo teórico de Allen e seus colaboradores (Allen, 2000, 2001, 

2006; Allen & Ng, 1999; Allen, Ng & Wilson, 2002), que oferece uma explicação sobre como 

os processos de escolhas de produtos e serviços podem ser influenciados pelos valores 

humanos (Alfinito et al., 2012; Allen & Torres, 2006; Nepomuceno, Porto e Rodrigues, 2006; 

Nepomuceno & Torres, 2005; Torres & Allen, 2009; Torres, Allen & Pérez-Nebra, 2006; 

Torres & Pérez-Nebra, 2007). 

De acordo com o modelo de Allen e Ng (1999), os valores humanos podem influenciar 

direta e indiretamente os comportamentos de escolha de consumo, por meio da atribuição do 

significado aos objetos, que são efetivados por meio do julgamento, podendo ser afetivo ou 

passo a passo. 

A influência direta dos valores humanos se verifica no significado simbólico do objeto 

de consumo, atribuído por meio de um julgamento afetivo, que considera o todo, de forma 

holística, resultando numa escolha mais rápida. A influência indireta dos valores humanos, 

por sua vez, é realizada por meio do significado utilitário atribuído aos produtos. Nessa 

perspectiva, os consumidores, de forma racional, avaliam os atributos tangíveis e utilitários, 

num processo passo a passo, para depois tomarem suas decisões de consumo (Allen, 2000, 

2001, 2006; Allen & Ng, 1999; Allen, Ng & Wilson, 2002). 
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O significado do objeto de consumo é um dos fatores que mais influenciam as 

escolhas de consumo, pois determina o valor atribuído ao produto (Allen, 2000). Em 

concordância com esta teoria, Torres e Alfinito (2008) defendem que o significado é uma das 

variáveis que melhor predizem o comportamento de procura e compra. Segundo eles, as 

evidências dos estudos do grupo de Allen (Allen, 2000, 2001, 2006; Allen & Ng, 1999; Allen, 

Ng & Wilson, 2002) e Richins (1994) demonstram que os produtos e serviços são sinais 

interpretados pelos indivíduos por meio do significado que lhes é atribuído. 

Segundo o modelo de Allen e Ng (1999), a atribuição de significado assume duas 

categorias: a utilitária e a simbólica (Allen, 2000). O significado utilitário é derivado dos 

atributos tangíveis do produto e de sua utilidade prática. Ele está diretamente ligado às 

questões de eficiência, conveniência e o valor de troca do produto, ou seja, são os atributos 

que permitem o controle do ambiente pelo usuário. No caso do significado simbólico, está 

diretamente relacionado às características simbólicas dos produtos. Neste significado são 

levados em consideração os atributos intangíveis, a imagem e o simbolismo do produto. 

Essas avaliações são resultantes de experiências das pessoas em interação com seu 

meio social, seja por meio de instituições sociais, de meios de comunicação ou aspectos 

culturais, isto é, o significado simbólico está significativamente vinculado à cultura do grupo 

(Torres & Alfinito, 2008). 

Torres e Alfinito (2008) defendem que o significado simbólico possui carga afetiva e 

posição destacada na hierarquia cognitiva da tomada de decisão, sendo facilmente 

reconhecido pelos consumidores, pela afinidade com os próprios valores. Dessa forma, os 

autores defendem que os consumidores compram, na verdade, o significado do produto, 

principalmente quando esses significados são congruentes com os valores que eles endossam. 

Segundo Richins (1994), o significado é o que atribui relevância ao objeto. O 

significado psicológico pode ser classificado como uma percepção subjetiva e uma reação 
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afetiva atribuída aos produtos. Segundo este pesquisador, a saliência contida na mensagem 

que caracteriza o objeto de consumo tem impacto no significado que lhe será atribuído.  

 O autor determina duas dimensões para a atribuição de significados aos produtos. A 

primeira dimensão, denominada de significado público, é definida por meio das interações 

entre os indivíduos no meio social e é o resultado dos processos de socialização e da 

participação das pessoas em contextos compartilhados. A segunda dimensão, o significado 

privado, é o somatório dos significados adquiridos por meio da experiência advinda do uso 

prático do produto mais as informações provenientes do significado público, ou seja, é o 

significado público reelaborado em razão da experiência prática com o produto. O autor 

afirma que os significados (públicos e privados) possuem funções psicológicas que os 

indivíduos agregam aos produtos. 

 Allen e Ng (1999) defendem que os significados dos produtos são internalizações das 

transmissões via instituições sociais, tais como a mídia, ou comunicações interpessoais ou 

mesmo via interação da pessoa com o objeto. O modelo desenvolvido por esses autores 

estabelece que a influência do significado e dos valores humanos pode ser verificada por meio 

de um modelo com duas rotas (Allen, 2000, 2001, 2006; Allen et al., 2002; Allen & Ng, 

1999). 

 Essas rotas são observadas por meio dos julgamentos que consumidores fazem dos 

significados atribuídos aos objetos. Na primeira, os indivíduos levam em consideração o 

significado utilitário do produto, realizando um julgamento passo a passo. Nesta rota, os 

valores humanos influenciam o grau de importância dos atributos dos produtos e estarão 

indiretamente influenciando a escolha do produto. O significado utilitário do produto pode ser 

considerado a percepção do que o produto pode fazer em benefício das metas e objetivos do 

consumidor. 
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 Essa rota está balizada no modelo clássico da relação entre os valores → atitudes → 

comportamento, em que os valores orientam as atitudes sobre os atributos tangíveis do 

produto, que, por sua vez, predizem os comportamentos de consumo (Allen & Ng, 1999). 

 Segundo Allen (2006), os atributos utilitários fornecem aos consumidores 

funcionalidades instrumentais que estes utilizam para atingir determinados fins. Desta forma, 

a avaliação de cada atributo do produto é feita por um julgamento passo a passo, levando em 

consideração as experiências próprias de uso do objeto ou observação das informações 

contidas nas embalagens ou manuais, fazendo com que os indivíduos aprendam sobre as 

funções dos objetos de consumo e, quando em contato com ele, os utilize. 

 A influência direta dos valores humanos será percebida por meio da segunda rota, em 

que os indivíduos avaliam o significado simbólico dos produtos por meio de um julgamento 

afetivo de suas características, levando em consideração os valores humanos, endossados pelo 

indivíduo. Segundo Allen (2006), os indivíduos buscam nas imagens ou nos significados dos 

produtos os valores que lhes são importantes; quanto maior a familiaridade entre os 

significados dos objetos de consumo com os valores endossados pelo consumidor, maior a 

possibilidade de compra. 

 Nesta segunda rota, os consumidores avaliam os significados simbólicos atribuídos 

aos produtos, por meio do julgamento afetivo, levando em consideração os conceitos 

associados aos produtos e seus atributos intangíveis, como: imagem social, força da marca, 

logomarca etc. E ainda agregam suas crenças sobre o produto, fruto das informações 

compartilhadas no meio social e das experiências próprias com o uso do produto (Allen & Ng, 

1999). A Figura 4 mostra de forma gráfica o modelo de duas rotas. 
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Rota d ire ta

Rota Ind ire ta  

 

Figura 4. Modelo de duas rotas com base na abordagem do significado do produto (Torres & 

Allen, 2009). 

 

 Como pode ser visto na Figura 4, quando um produto ou serviço possui um significado 

simbólico, o consumidor realiza um julgamento afetivo e os valores humanos influenciam a 

preferência de forma direta. Porém, quando o objeto de consumo possui uma função 

instrumental, baseada em seu significado utilitário, atribuído por meio do julgamento passo a 

passo, os valores podem influenciar a preferência de forma indireta (Allen & Ng, 1999). 

 Dessa foram, os valores humanos guiam os processos de atribuição de significado 

(utilitário e simbólico) por meio do julgamento passo a passo ou afetivo. O modelo de duas 

rotas de Allen e seus colaboradores já permitiu a investigação por preferência de óculos 

(Allen & Ng, 1999), partidos políticos (Allen, 2000), marcas de carro (Allen, 2001) e carnes 

(Allen & Ng, 2003).  

 A partir das constatações encontradas nas pesquisas anteriormente expostas, fica 

evidenciado que, além dos atributos tangíveis e objetivos dos produtos, os valores humanos 

formam uma base de escolha de produtos e serviços: quando o significado simbólico é 

considerado nas escolhas dos objetos de consumo há uma interferência direta dos valores 

humanos nos processos de escolha dos consumidores. 
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 Torres e Alfinito (2008) enfatizam que as aplicações dos resultados dessas pesquisas 

em estratégias de marketing e segmentação são amplas. Tais autores ressaltam que, se 

observada apenas a área de comunicação, por exemplo, é possível sugerir que alguns 

consumidores possuem um foco maior no simbolismo ou na imagem ligados ao objeto, 

aspectos que podem ser utilizados em mensagens persuasivas atreladas aos valores humanos 

endossados por um determinado grupo de consumidores. Nesta linha, para os brasileiros, em 

especial, os resultados indicam que uma propaganda que enfatize informações simbólicas e 

emocionais, próprias do julgamento afetivo, teria melhor resultado do que uma mensagem que 

valorizasse apenas os atributos utilitários dos produtos e serviços. 

 Mendes (2010) aplicou o modelo em conjunto com a Teoria Funcionalista dos Valores 

Humanos (Gouveia et al., 2008, Gouveia et al., 2014) e comprovou a influência direta dos 

valores humanos na avaliação dos serviços postais por meio do significado simbólico, como 

indicado pelo modelo de Allen (2000, 2001, 2006; Allen & Ng, 1999). Assim, o modelo das 

duas rotas foi corroborado com um modelo de valores além do de Schwartz (1992, 2006, 

2011; Schwartz & Bilsky, 1987), que era utilizado com mais frequência. 

 Diante dos resultados com pesquisas brasileiras e transculturais utilizando o modelo de 

duas rotas de Allen (2000, 2001, 2006; Allen & Ng, 1999), a presente pesquisa considerará a 

sua aplicabilidade na análise dos comportamentos de consumo de roupas, já que o modelo 

ainda não foi testado com os segmentos de roupas. 

 A presente tese fez uso da teoria da Necessidade de Cognição (Cacciopo & Petty, 

1982) nos estudos do comportamento do consumidor. Este modelo também defende que 

existem duas rotas de avaliação das mensagens referentes aos objetos de consumo. Segundo 

os autores, indivíduos com alto índice de necessidade de cognição utilizam a rota central e 

tendem a avaliar os argumentos contidos na propaganda e rótulos mais extensivamente, 

enquanto que os indivíduos com baixo índice seguem a rota periférica e valorizam aspectos 
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não relacionados ao produto. O modelo teórico da necessidade de cognição é detalhado a 

seguir. 

 

2.2. Necessidade de cognição 

Cacciopo e Petty (1982) definem a necessidade de cognição (Need for Cognition; 

NFC) como a tendência de um indivíduo em se engajar e gostar de pensar ou de atividades 

que exigem esforço analítico. Ela pode ser considerada uma tendência que caracteriza os 

“pensadores”, ou seja, pessoas que gostam de refletir e entender a realidade. 

 As características acima serão encontradas em sujeitos com altos índices de 

necessidade de cognição. Os indivíduos que apresentam baixos níveis de necessidade de 

cognição tendem a confiar mais nos outros, em heurísticas cognitivas, ou em processos de 

comparação social em vez de exercerem pensamentos construtivos (Cacioppo, Petty, 

Feinstein & Jarvis, 1996). Isso se deve não por serem incapacitados de processar a informação 

em detalhes, mas pelo fato de preferirem evitar esforço cognitivo (Haugtvedt, Petty, & 

Cacioppo, 1992). 

 De acordo com os autores, o termo “necessidade” tem o sentido de qualificar o desejo 

de direcionar comportamentos para metas, dessa forma, o termo não é utilizado em seu 

sentido de privação biológica (Cohen, Stotland, & Wolfe, 1955). Assim, a necessidade de 

cognição pode ser entendida como uma tendência de gostar e de sentir prazer em empreender 

esforço cognitivo no tratamento de informações, isto é, a noção de que o construto reflete uma 

motivação intrínseca e não uma necessidade (Cacioppo & Petty, 1982). 

 Cohen et al., (1955) e Cohen (1957) foram os primeiros a estudar a necessidade de 

cognição na década de 1950. Esses pesquisadores definiram o construto como a necessidade 

de estruturar o significado de situações relevantes, de forma integrada, podendo ser entendida 
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como a necessidade de entender e fazer compreensíveis as experiências vivenciadas pelo 

indivíduo. 

 Com a finalidade de definir a necessidade de cognição como um construto único, 

Cacioppo e Petty (1892) realizaram pesquisas sobre as motivações da cognição individual em 

comparação com variáveis como: estilos cognitivos, inteligência, esforço mental, 

desejabilidade social, ansiedade e dogmatismo e verificaram que o construto não apresentou 

correlações significativas com estas variáveis ou, quando apresenta, estas correlações foram 

fracas, indicando que são fatores diferentes. 

 A partir das pesquisas da necessidade de cognição, os autores identificaram duas rotas 

de persuasão. A primeira rota é denominada “central”, que leva o indivíduo a refletir sobre o 

assunto, por meio de informações relevantes. É uma rota que está ligada à direção, ao 

conteúdo, quantidade e qualidade da persuasão produzida, por meio da avaliação racional e 

cuidadosa dos argumentos. A segunda rota é a “periférica”, que leva os indivíduos a tomarem 

suas decisões sem esforço cognitivo relevante para a questão em análise, podendo ser 

influenciados pelo contexto ou simples sugestão, como velocidade da fala, notoriedade ou 

imagem do comunicador, aspectos considerados determinantes para a mudança de atitude 

(Cacciopo & Petty, 1982; Cacioppo et al., 1996; Haugtvedt et al., 1992). 

Para avaliar o uso das duas rotas de persuasão, Cacioppo, Petty e Morris (1983) 

analisaram a relação entre necessidade de cognição, processamento de mensagens e 

persuasão. No primeiro estudo, os indivíduos liam um conjunto de argumentos fracos ou 

fortes em apoio a um tipo de exame universitário. Os resultados revelaram que a qualidade 

dos argumentos teve um impacto maior sobre as avaliações de mensagens dos indivíduos com 

pontuação alta de NFC (que usam a rota central), em comparação com os indivíduos com 

NFC baixa (que usam a rota periférica). Os indivíduos com NFC alta também lembraram 

mais dos argumentos das mensagens independentemente da qualidade delas.  
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No segundo estudo, em que se alteraram apenas as histórias e acrescentou-se uma 

avaliação de atitude pós-comunicação, o mesmo resultado foi encontrado. Os achados 

revelaram que as atitudes dos indivíduos com NFC alta foram mais afetadas pela qualidade do 

argumento do que aqueles de NFC baixa. Assim, os indivíduos com alto índice de NFC são 

mais susceptíveis em avaliar e extrair informações de mensagens argumentativas do que 

pessoas com baixa NFC (Cacciopo et al., 1983). 

Os autores esclarecem, entretanto, que as limitações nos estudos devem ser levadas em 

consideração. A necessidade de cognição, por exemplo, pode ser considerada uma variável 

que interfere na probabilidade de um indivíduo decidir sobre a procedência dos argumentos 

que o afeta, porém a NFC não pode ser considerada o único ou mesmo o mais importante 

fator de influência. Fatores situacionais são particularmente poderosos na determinação da 

motivação das pessoas e na capacidade de considerar o significado, as implicações e nuances 

dos argumentos. 

Para Cacciopo e Petty (1982), outro fator que deve ser utilizado para determinar as 

rotas de persuasão é o envolvimento pessoal dos indivíduos com a questão avaliada. Quando 

o envolvimento pessoal é elevado, a avaliação racional do conteúdo da mensagem tende a 

predominar. Quando o envolvimento pessoal é baixo, recursos não ligados diretamente ao 

conteúdo argumentativo tendem a predominar na mudança de atitudes.  

 Dessa forma, a teoria central da necessidade de cognição defende que ela representa 

uma tendência motivacional que se desenvolve por meio das experiências do indivíduo por 

meio de empreendimentos cognitivos complexos que, na maioria das vezes, refletem 

recompensas intrínsecas derivadas desses esforços. 

 Em resumo, os resultados das pesquisas sobre a necessidade de cognição e as rotas de 

persuasão mostraram que os indivíduos com alta NFC lembraram mais dos argumentos das 

mensagens, fossem estes fracos ou fortes. A manipulação de argumentos teve maior impacto 
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nas atitudes, medidas em teste pós-comunicação, para sujeitos classificados com alta NFC do 

que em indivíduos com baixa NFC (Cacciopo et al., 1983). 

 Na relação da necessidade de cognição e as atitudes, Cacioppo, Petty, Kao e 

Rodriguez (1986) verificaram que as atitudes de indivíduos com alta necessidade de cognição 

foram mais preditivas de intenções comportamentais do que as atitudes dos indivíduos com 

baixa necessidade de cognição. Quando ao processo de mudança de atitude foi verificado que 

as mudanças por meio da via periférica podem ser menos duráveis do que as atitudes alteradas 

pelos processos da via central. 

 No que se refere aos comportamentos de consumo, o foco das pesquisas da 

necessidade de cognição são a avaliação de indivíduos frente aos estímulos provenientes de 

comunicações publicitárias. Haugtvedt et al. (1992) e Petty, Cacioppo e Schumann (1993) 

conduziram estudos que tinham o objetivo de compreender, entre esses fatores, o que resultou 

na inserção da necessidade de cognição na lista de instrumentos utilizados nos estudos do 

comportamento de consumo (Bruner, 2009). 

 O foco principal dos estudos era verificar como os argumentos de uma propaganda 

influenciam a formação de atitude dos indivíduos de forma diferenciada, de acordo com os 

níveis de NFC (Cacioppo et al., 1986). Os estudos objetivaram verificar as diferenças pessoais 

na internalização de estímulos e argumentos produzidos pela comunicação comercial.  

 Haugtvedt et al. (1992) verificaram que as atitudes das pessoas com altos índices de 

NFC foram baseadas na avaliação dos atributos dos produtos. Já as atitudes dos indivíduos 

com baixa NFC estavam mais baseadas em pistas simples e periféricas dos produtos.  

 O estudo de Petty et al. (1993) buscou verificar os padrões de respostas em pesquisas 

que tratassem diretamente com anúncios rápidos e curtos, como é a maioria das publicidades 

às quais os indivíduos são expostos diariamente, pois as pesquisas anteriores trabalharam 

apenas com mensagens longas e a verificação de influência atitudinal, o que podia resultar 
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numa limitação dos estudos da necessidade de cognição na compreensão do processamento 

das propagandas pelos consumidores. Os resultados indicam que a alta NFC estava 

positivamente correlacionada com o número de atitudes positivas frente aos objetos da 

publicidade e inversamente ao número de atitudes desfavoráveis listadas, comprovando a 

hipótese segundo a qual as pessoas com alta necessidade de cognição são mais afetadas pela 

manipulação dos argumentos do que os indivíduos com NFC baixa (Petty et al., 1993). 

 Também foi verificado que indivíduos com baixa necessidade de cognição foram mais 

afetados por fatores periféricos ao produto do que as atitudes dos indivíduos com alta 

necessidade de cognição, ratificando a hipótese de que esses indivíduos são mais atingidos 

pelos fatores de atratividade que contornam os produtos do que aqueles com NFC alta. 

 Os resultados dos estudos (Cacioppo et al., 1983, 1986; Haugtvedt et al., 1992; Petty 

et al., 1993) oferecem suporte à ideia de que a necessidade de cognição pode ser um fator útil 

na compreensão e predição das respostas do consumidor aos conteúdos das mensagens 

publicitárias. 

 A pesquisa de Mendes (2010) mostrou que a necessidade de cognição se relacionou 

positivamente com os atributos utilitários dos serviços postais e negativamente com os 

atributos simbólicos, indicando que sujeitos com altas NFC estão mais focados na avaliação 

funcional dos serviços. 

 De acordo com as características expostas, o presente estudo verificará a relação da 

necessidade de cognição com a intenção de comportamento de consumo de roupas. Porém, 

tendo em vista que as roupas são produtos utilizados para expor características individuais e 

sociais, será considerada a influência da desejabilidade social na relação dos indivíduos no 

relato de suas intenções de comportamento frente à roupa. Para isso, a base teórica desse 

construto será exposta a seguir. 
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2.4. Desejabilidade Social 

As áreas de estudos que estão interessadas em conhecer a opinião das pessoas, como 

Psicologia, Administração e Marketing, frequentemente usam medidas de autorrelato para 

suas pesquisas. Nestes casos, os participantes devem informar sobre comportamentos ou 

características que estão relacionados sobre si mesmo. Porém, os comportamentos e 

características em grande parte são avaliados culturalmente (Schmitt, Allik, McCrae & Benet-

Martínez, 2007), o que pode ter como consequência para as medidas de autorrelato a 

construção de situações que visem mostrar a pessoa de uma forma socialmente desejável 

(Seisdedos, 1996). 

Na Psicologia Social, o termo técnico para essa característica é Desejabilidade Social, 

entendida como uma propensão dos indivíduos a responderem de maneira a considerar como 

socialmente aceitáveis suas respostas e a negar associações às situações socialmente 

desabonadoras (Ribas Júnior, Moura, & Hutz, 2004). Furnham (1986) defende que a 

Desejabilidade Social é a tendência para distorções de medidas de autorrelato na forma de 

estratégia pessoal no sentido favorável para a autoafirmação pessoal, como também na 

aceitação grupal.  

Gouveia, Guerra, Sousa, Santos e Costa (2009) também defendem que os resultados 

das pesquisas podem ser influenciados por avaliações de natureza cultural, devido à utilização 

do autorrelato como fonte de informações, isto é, os participantes podem simplesmente 

fornecer informações distorcidas, considerando aquilo que julgam ser comportamentos 

desejáveis ou com a finalidade de apresentar-se de forma favorável. Esta tendência pode 

colocar em risco a validade da pesquisa e deve ser controlada para não provocar vieses. 

Essa característica já foi observada em pesquisas referentes à personalidade (Hogan & 

Nicholson, 1998; Smith & Ellingson, 2002), a mensuração de Valores Humanos (Schwartz, 

Verkasalo, Antonovsky, & Sagiv, 1997), a relação entre homem e o meio ambiente (Pato & 
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Tamayo, 2006), consumo alimentar (Barros, Moreira & Oliveira, 2005) e a ingestão de álcool 

em jovens (Mendes & Lopes, 2007), o que ressalta a importância de mensurar e controlar a 

desejabilidade social em pesquisas que utilizem medidas de autorrelato para atingir seus 

objetivos.  

Barros et al., (2005) destacam que pesquisas em que se possui maior vinculação à 

tendências de imagens culturalmente aceitáveis, diretamente relacionadas com as normas 

predominantes na sociedade, como por exemplo, comportamentos ecológicos (Pato & 

Tamayo, 2006), valores sociais e o consumo de marcas, podem sofrer grande impacto da 

Desejabilidade Social, pois os participantes tendem a evitar críticas às suas respostas. A partir 

disso, mostra a importância de mensurar este fator em pesquisa relacionadas a 

comportamentos de consumo. 

Para avaliar o construto, foi utilizada nesta tese a Escala de Desejabilidade Social de 

Crowne e Marlowe (1960), validado para o contexto brasileiro por Gouveia et al., (2009) que 

realizaram dois estudos, totalizando 709 participantes. O primeiro estudo objetivou realizar 

uma análise fatorial e o poder discriminativo dos itens, os resultados foram satisfatórios. Já o 

segundo estudo foi realizado por meio de equações estruturais, sugerindo a adequação 

psicométrica da medida que apresentou evidência de validade e precisão. 

Considerando a possível influência da Desejabilidade Social nas escolhas de consumo 

e a adequação psicométrica da escala validada por Gouveia et al. (2009), a presente tese fará 

uso do instrumento e da teoria para analisar a sua influência nas intenções de comportamento 

da compra de roupas. 

 Além das variáveis individuais, faz-se necessário, em pesquisas da área de consumo, 

verificar a relação das pessoas com os objetos de compra. No caso da presente tese serão 

analisadas as variáveis relacionadas à roupas, sendo elas: o Envolvimento com a Roupa, a 
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Preocupação com a Aparência, o Engajamento na Compra de Roupas e as Atitudes Frente à 

Roupa, detalhadas no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3. VARIÁVEIS RELACIONADAS À ROUPA 
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 Além das influências das características pessoais nos processos de compra de 

produtos, torna-se necessário analisar a forma como os consumidores se relacionam com os 

objetos de consumo. Para isso, o presente capítulo detalhará quatro construtos que, embora 

ligados à roupa, possuem base teórica e características diferenciadas. 

 O primeiro construto será o Envolvimento, que avalia a relevância atribuída ao objeto 

de consumo e logo pode ser considerado um fator motivacional de consumo. Em seguida será 

detalhada a Preocupação com a Aparência, que está relacionada ao fato da roupa poder 

contribuir ou prejudicar a percepção pessoal ou a opinião dos outros sobre o indivíduo que 

está utilizando a roupa. 

 Outro fator que será abordado na presente pesquisa é o nível de Engajamento dos 

consumidores com a compra da roupa. O Engajamento é considerado uma disposição mental 

direcionada à ação de caráter positivo relacionado ao ato de comprar peças de vestuário. Por 

fim, com um caráter mais avaliativo, podendo ser esta avaliação favorável ou desfavorável, 

serão expostas as definições das Atitudes e sua utilização nas pesquisas de comportamento de 

consumo. 

 

3.1. Envolvimento 

 Dentre os temas decorrentes nos estudos do comportamento do consumidor, um que 

vem ganhando grande espaço e destaque é o do Envolvimento (Costa & Soares, 2009), tendo 

um papel de suma importância para explicar os tipos de comportamento que se está 

analisando (Mittal & Lee, 1989).  

O conceito tem sua base na Psicologia Social, especificamente na área de 

comunicação persuasiva, em que os julgamentos que estão relacionados à maneira pela qual 

as pessoas se envolvem têm sido utilizados para explicar atitudes e mudança destas no que diz 
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respeito ao consumo (Michaelidou & Dibb, 2008). Assim, de acordo com Varki e Wong 

(2003), o envolvimento faz parte do paradigma de relacionamento que orienta o 

desenvolvimento de uma relação ampla entre os processos de Marketing e consumo 

propriamente dito.  

Sendo o Envolvimento um construto de grande abrangência, não há uma definição 

majoritariamente aceita pela sociedade acadêmica, mas sim algumas variações da mesma, 

geralmente sendo entendido, na área da Psicologia Social, como “um estado de motivação, 

excitação ou interesse, relacionado a um produto, uma atividade, ou um objeto” (Kim, Scott, 

& Crompton, 1997, p. 321). Já tendo em vista uma abordagem mais orientada ao 

comportamento do consumidor, pode-se dizer que o Envolvimento é a importância que a 

pessoa percebe em um dado objeto, baseada nas diferentes necessidades, valores e interesses 

(Nkwocha, Bao, Brotspies, & Johnson, 2005). 

Solomon (2011) afirma que o Envolvimento do cliente com um produto pode ser 

considerado como a relevância atribuída ao objeto, tendo em vista as necessidades, interesses 

e valores relacionados às motivações dos indivíduos. Segundo o autor, o envolvimento pode 

ser considerado como uma construção social, derivada de experiências anteriores, que podem 

estar relacionadas a pessoas, objetos ou situações. 

Além das experiências, a motivação pode ser entendida como fator fundamental do 

envolvimento, que atribui relevância ao objeto e estará disposto a prestar mais atenção nas 

informações referentes ao produto, como descrito abaixo: 

“Quando um conhecimento relevante é ativado na memória, um estado de motivação é criado 

e aciona o comportamento (por exemplo, comprar). À medida que o envolvimento com um 

produto aumenta, o consumidor dedica mais atenção aos anúncios relacionados ao produto, 

empenha mais esforço cognitivo para entendê-los e concentra a atenção nas informações que 

esses anúncios apresentam” (Solomon, 2011, p.164). 

 

Além destes aspectos enfatizados, também se pode dizer que o envolvimento está 

relacionado ao grau de importância ou conexão que o produto tem com os valores pessoais do 
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cliente (Gil, Grossbart, & Laczniak, 1988), servindo como um mediador dos efeitos expostos 

pela mídia, respostas dadas à mensagem persuasiva, profundidade do processo de propaganda 

e comportamentos relacionados à compra, como, por exemplo, a comunicação “boca a boca” 

entre os clientes (Mitchell, 1979).  

Todavia, como destacam Michaelidon e Dibb (2008), o conceito de Envolvimento tem 

sido confundido, em algumas situações, com outros aspectos que são considerados como 

semelhantes, porém não idênticos. Alguns desses aspectos são: comprometimento, 

importância do produto, propensão e esforço cognitivo. Fora isso, cinco conceitos distintos, 

porém correlatos, foram apontados por Muncy e Hunt (1984) como sendo estudados 

erroneamente como Envolvimento, a exemplo do autoenvolvimento, compromisso, 

envolvimento comunicativo, importância da compra e resposta ao envolvimento.  

Em revisão da literatura, o que pode ser observado é que esse construto é composto 

por ideias multifacetadas, a saber: 1) reflete o nível de relevância pessoal na tomada de 

decisão em relação à compra, sendo considerados aspectos como valores humanos e objetivos 

com a compra (Zaichkowsky, 1985, 1994); 2) um alto nível de Envolvimento acarreta em um 

alto nível de relevância ou importância atribuídas ao produto em questão (Greenwald & 

Leavitt, 1984); e 3) É uma percepção motivacional de uma pessoa em relação a um 

determinado objeto ou atividade, sendo revelado como o grau de interesse (Park & Mittal, 

1985).  

Além disso, Mittal e Lee (1989) distinguem o Envolvimento com o Produto e o 

Envolvimento com a Compra. Para estes autores, enquanto o primeiro diz respeito ao 

interesse do consumidor em encontrar um determinado produto que atenda às suas 

necessidades, o segundo se refere à ligação que o indivíduo tem com a marca, sendo mais 

relacionado a uma decisão no tocante à marca e não ao produto em si.  
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Assim, se uma pessoa apresenta um baixo nível de Envolvimento com a Compra, a 

decisão pela marca não é algo essencial, ao passo que, sendo o nível deste Envolvimento alto, 

a escolha pela marca será a base do seu consumo. Será utilizada na presente tese a análise do 

nível de Envolvimento com o produto e, consequentemente, sua influência nas intenções de 

consumo de marcas de roupa. 

Ainda nessa pauta, o desejo do consumidor de adquirir, possuir e utilizar produtos 

pode ser amplamente classificado em três grupos principais: 1) utilitário, no qual se 

fundamentam as bases econômicas, racionais e objetivas; 2) valor associado, sendo 

destacados os aspectos sociais e autoconceitos relacionados; e 3) hedônico, que destacam o 

senso de prazer e objetivos de experimentação (Mittal & Lee, 1989).  

Michaelidou e Dibb (2008) apontam que as estratégias de Marketing devem ser 

estruturadas a partir da classificação dos níveis de envolvimento que os consumidores 

apresentam: baixo, médio ou alto. A partir disso, diferentes maneiras de abordá-los são 

delineadas, além de serem associados a outros conceitos de Marketing, tais como risco 

percebido, procura de informações específicas, comprometimento e fidelidade com a marca, 

processo de difusão do produto, opiniões acerca da liderança e até mudança de preferência 

para outra marca. 

Como pode ser observado, o tema possui forte relevância nas estratégias 

mercadológicas, com o objetivo de criar e manter relacionamentos amplos e duradouros entre 

os clientes e os fornecedores (Varki & Wong, 2003). Solomon (2011) defende que o 

envolvimento pode ser pensado em um contínuo, que vai desde a total falta de interesse à 

obsessão por um determinado objeto. O ponto mais inferior deste modelo seria a inércia, que 

resulta em uma decisão com pouca motivação ou por simples hábito. Na outra extremidade, 

está a paixão, com grande interesse e significado para o indivíduo. 
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Por ser um tema central nos estudos sobre comportamento do consumidor, vários 

instrumentos têm sido desenvolvidos para mensurar este construto. Pode-se citar como 

exemplo o estudo de Lastovicka e Gardner (1979), que criaram uma escala com 22 itens para 

a avaliação do envolvimento. Porém, um dos instrumentos mais conhecidos e parcimoniosos 

sobre o tema foi construído por Zaichkowsky (1985, 1994), que desenvolveu o Inventário de 

Envolvimento Pessoal (Personal Involvement Inventory), sendo citado no manual de 

Comportamento do Consumidor, de Solomon (2011). Este instrumento é composto por 10 

pares de itens, utilizando o método do diferencial semântico para indicar o nível de 

envolvimento das pessoas com o produto, serviço ou comunicação. 

Um dos fatores relacionados ao Envolvimento é o interesse do consumidor frente a 

um determinado objeto de consumo. No caso do uso da roupa (Gurel & Gurel, 1979) criaram 

um instrumento de avaliação do interesse em roupas, em que foi destacada a preocupação com 

a aparência como o fator de maior poder de explicação desse consumo, como detalhado a 

seguir. 

 

3.2. Preocupação com a aparência 

O interesse em roupas ou com a aparência, no que diz respeito ao ato de se vestir, 

pode ser definido como uma atitude, crença, conhecimento e atenção sobre vestuário ou a 

preocupação e a curiosidade que uma pessoa possui sobre sua forma de se vestir e a dos 

outros. Este interesse pode ser manifestado por meio de práticas de um indivíduo referente à 

roupa em si, à quantidade de tempo, energia e dinheiro que ele está disposto a gastar em 

roupas, o grau em que usa roupas de forma experimental e seu conhecimento sobre o que é 

novidade na moda (Gurel & Gurel, 1979). 

Além das questões relacionadas à roupa, a preocupação com a aparência está ligada 

à imagem corporal. O termo imagem corporal refere-se a uma ilustração mental de tamanho, 
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aparência e forma do corpo, bem como aos sentimentos relacionados (Pronk, 2010). De 

acordo com Banfield e McCabe (2002), este construto é composto por quatro dimensões: (1) 

perceptual, a qual se refere à coerência entre tamanho e forma corporal real e percebida; (2) 

cognitivo, isto é, os pensamentos e convicções do indivíduo com relação ao seu próprio 

corpo; (3) afetivo, referente aos sentimentos e às emoções com relação ao corpo; e (4) 

comportamental, que diz respeito às ações relacionadas à modificação do corpo e situações 

evitadas por uma pessoa em função do desconforto associado à sua aparência física. 

O foco das pesquisas sobre imagem corporal tem sido sobre os estudos acerca do 

formato e peso do corpo. Contudo, é fato que as mulheres passam parte considerável de seu 

tempo dedicadas às roupas, e a preocupação com a aparência, corpo e roupas estão fortemente 

ligados (Tiggemann & Lacey, 2009). 

Kwon e Parham (1994) observaram que o principal fator na escolha de roupas por 

mulheres acima do peso é “camuflar” a gordura ou alguns aspectos do corpo. Ademais, 

aumento no índice de massa corporal e insatisfação com o corpo foram associados ao uso de 

roupas para camuflagem, assim como baixos níveis de prazer na experiência de comprar 

roupa. Neste sentido, isto comprova que os propósitos pelos quais as mulheres usam roupas 

são para gerir aspectos de sua aparência, incluindo como um significado de auto-apresentação 

(Tiggeman & Andrew, 2011).  

Já Fredrickson e Roberts (1997) afirmaram que o tipo de roupa usada (e.g., roupas 

largas que não acentuam o corpo) pode ser utilizado pelas mulheres como uma estratégia para 

diminuir conscientemente a auto-objetificação, bem como objetificação por outros. Esta ideia 

faz parte da Teoria da Objetificação da Mulher (Fredrickson & Roberts, 1997), que afirma 

que as mulheres se auto-objetificam como um resultado da internalização da perspectiva de 

um observador acerca de seus corpos físicos (Tiggemann & Andrew, 2011). 

 Nas sociedades contemporâneas, principalmente devido aos meios de comunicação e a 
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constante exposição da mulher, há uma difusão da objetificação sexual e de gênero, levando 

as mulheres a adotarem a perspectiva de um observador de seu corpo físico, ou seja, 

objetificando-a. Esta perspectiva é chamada de "auto-objetificação" (Fredrickson & Roberts, 

1997), e é caracterizada por um acompanhamento constante e habitual que a pessoa faz de sua 

aparência externa, produzindo uma série de conseqüências negativas para as mulheres, 

principalmente vergonha e ansiedade baseada no corpo e na sua aparência. 

 Tiggemann e Boundy (2008) realizaram um estudo com estudantes universitários 

australianos e descobriram que um comentário sobre a roupa de uma mulher, mesmo que 

positivo, resultou em um aumento da pena corporal em mulheres com alto traço de auto-

objetificação. Assim, os autores concluíram que, qualquer comentário que se concentra na 

aparência externa (mesmo um elogio), pode produzir conseqüências negativas. 

 Já Tiggemann e Andre (2011) realizaram um estudo com 102 estudantes australianas, 

o qual teve como objetivo avaliar a relação entre a roupa e a auto-objetificação. As estudantes 

responderam a um questionário contendo uma medida característica de auto-objetificação, 

bem como quatro diferentes cenários, seguidos por medidas do estado de auto-objetificação, 

humor negativo, vergonha e insatisfação com o corpo. Os autores observaram que os cenários 

que envolviam roupas reveladoras, como roupas de banho, levaram a um maior estado de 

auto-objetificação, vergonha do corpo, insatisfação com o corpo e humor negativo do que os 

cenários que envolvem roupas mais modestas, como camisolas, suéter e jeans, especialmente 

para as mulheres acima do peso.  

Assim, tal como exposto, a roupa representa um contributo importante para o corpo e 

para a experiência emocional de mulheres na contemporaneidade, podendo ter consequências 

significativas para o bem estar delas (Tiggemann & Andre, 2011). O estudo da vestimenta 

como ferramenta de gerenciamento da imagem corporal e fenômenos de alteração de humor 

não é uma ideia nova. No entanto, a roupa como mediadora da relação entre a satisfação com 
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roupas e a autopercepção de sociabilidade, estabilidade emocional e dominância é mais 

recente (Venkatesh, Vivekanandan, & Balaji, 2012). 

De acordo com Gurel e Gurel (1979), o interesse por roupas pode ser definido como a 

extensão na qual um indivíduo é favoravelmente predisposto para roupas, incluindo gasto de 

tempo, dinheiro e atenção com vestimentas. Para Delong e Larntz (1986), as preferências são 

compostas por dois componentes: cognitivo e afetivo. O componente afetivo é a resposta de 

humor global positiva e negativa para o objeto, que, devido à própria natureza de roupas, é 

uma experiência muito íntima. Já o componente cognitivo ou esquema, são produtos, 

atributos estéticos e sociais inerentes ao objeto que são avaliados por meio de experiências 

anteriores, conceitos e situações de uso. 

Venkatesh et al. (2012), por sua vez, afirmam que há três fatores envolvidos na 

preferência por roupas: características físicas de roupas (tamanho, textura, forma, conforto); 

auto-imagem dos consumidores; e razões associativas e memória. Todos esses fatores 

poderiam gerar uma resposta emocional. Ademais, estes autores afirmam que os 

consumidores preferem produtos que são consistentes com sua identidade, bem como com 

seus traços de personalidade e com seus valores (Mendes, 2010). 

 O uso de roupas também tem sido estudado na área de formação de impressões. Na 

pesquisa realizada por Coobey (2001), sujeitos que têm interesse em roupas e pensam sobre 

este assunto são tendenciosos em formar percepções favoráveis de outros que estavam 

vestidos de forma atrativa. Os recursos expressivos de roupas favoritas também ajudam a criar 

um sentimento de união com outras pessoas, para se destacar, produzir um controle de 

sentimentos, imagens e impressões nos outros.  

Atributos do produto podem ser extrínsecos (e.g., preço, marca e imagem da loja) ou 

intrínsecos (e.g., cor, tecido, acabamento e qualidade), porém os clientes também poder optar 

por outros fatores de decisão, como questões de estilos específicos, como o casual ou o 



102 

esporte fino, na escolha de suas peças de vestuário (Venkatesh et al., 2012). Neste sentido, 

Eckman, Damhorst e Kadolph (1990) demonstraram que no máximo 10,9% da variância para 

a preferência de roupa é explicada por avaliação estética, o que torna a escolha por peças de 

vestuário um fator que pode ser explicado por fatores diversificados ou mesmo situacionais. 

Em estudo realizado por Creekmore (1963) foi observada a relação entre valores 

sociais, políticos e religiosos e interesse na conformidade, novidade e status, e modéstia no 

vestir, respectivamente. Coobey (2001), por sua vez, realizou um estudo com 124 estudantes 

do sexo feminino, considerando a variável interesse por roupa como um fator de mediação na 

autopercepção de sociabilidade, estabilidade emocional e dominância, quando satisfação ou 

insatisfação com roupa era especificada. Os resultados indicaram que existem interesses em 

roupas que mediam a relação de satisfação com roupas com autopercepção de sociabilidade, 

estabilidade emocional e dominância. 

Já na pesquisa realizada por Know e Parham (1994), observou-se as relações entre a 

percepção de humor, autoconsciência e seleção de roupas, concluindo que as mulheres foram 

mais sensíveis ao humor do que os homens, e que suas escolhas de roupas foram afetadas 

mais pelo humor negativo do que positivo.  

Know e Parham (1994) também demonstrou que o sentimento da pessoa sobre si 

mesma pode afetar suas escolhas e comportamentos, demonstrando, assim, as funções de 

gestão emocional das vestimentas. O autor demonstrou ainda que o uso de ternos em 

mulheres aumenta atributos profissionais ou gerenciais mais comumente associados com os 

homens.  

Venkatesh et al. (2012), por sua vez, realizaram um estudo para avaliar a relação 

causal conectada com estilos de roupa, preferência, fatores de personalidade, emoções e 

humor como forma de compreender melhor o perfil psicológico dos consumidores de moda. 

Eles observaram forte relação entre humor e três dos cinco fatores de personalidade e 
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preferência por estilos de roupa. Ademais, o humor foi um importante preditor de preferência. 

Tal como exposto, diversas são as variáveis relacionadas à preocupação com a aparência e 

interesse por roupas, o que demanda que este construto seja melhor compreendido, 

fornecendo maiores indícios, principalmente, para a área de Psicologia do Consumidor. 

Gurel e Gurel (1979) têm estudado um modelo multifacetado sobre a natureza do 

interesse em roupas. Porém, o fator que mais se diferencia em termos de explicação é a 

questão da preocupação com a aparência individual, ou seja, como a roupa pode contribuir ou 

prejudicar a percepção pessoal. Além desse fator, foram identificados mais quatro, sendo eles: 

a experimentação, a consciência, o reforço da segurança e da autoconfiança e o vestuário 

como melhoramento individual. 

A experimentação apresenta-se como uma orientação lúdica para vestir-se e um 

interesse em novas formas de roupa sem se preocupar com as consequências. A 

conscientização com roupas pode ser definida como um interesse impessoal em roupas, sendo 

estas apenas objeto do vestir-se. Interesse em roupas como um acessório de segurança é 

adequado para aqueles que usam roupas para elevar a moral e aumentar a sensação de 

segurança e autoconfiança. Já a roupa como reforço da individualidade está relacionada ao 

interesse em se vestir como um meio para chamar a atenção para si mesmo e se distinguir das 

outras pessoas. 

Apesar do instrumento de interesse em roupas construído por Gurel e Gurel (1979) 

ter cinco fatores, pesquisadores como Netemeyer, Burton e Lichtenstein (1995) analisaram a 

capacidade psicométrica do fator preocupação com a aparência de forma isolada e o 

utilizaram com uma escala unifatorial, composta por 16 itens que representam a preocupação 

com a aparência pessoal no que concerne a roupas, além de verificar a relação entre esse 

construto e a vaidade. Diante do exposto, a Escala de Preocupação com a Aparência (Gurel 

& Gurel, 1979; Netemeyer, Burton, & Lichtenstein, 1995) foi inserida na presente pesquisa, 
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como forma de verificar a influência da preocupação com a aparência individual no consumo 

de roupas. 

Além das questões da preocupação com a aparência, é importante analisar o nível de 

engajamento pessoal na compra de roupas. Este construto é considerado uma predisposição 

comportamental para o ato da compra de roupas, como será detalhado no tópico a seguir. 

 

3.3. Engajamento na Compra de Roupas 

 Segundo Schaufeli e Bakker (2010) e Schaufeli, Martínez, Pinto, Salanova e Bakker 

(2002), o engajamento pode ser definido como um estado mental direcionado à ação de 

caráter positivo relacionado a um objetivo, que é composto por questões como Vigor, 

Dedicação e Absorção. No entanto, o engajamento não é apenas um estado específico ou 

situacional, mas também se refere a um estado afetivo-cognitivo persistente não determinado 

por um objeto, evento ou situação específica (Hakanen, Bakker, & Schaufeli, 2006; Schaufeli 

& Bakker, 2010). Desta maneira, o construto é analisado considerando três características, 

sendo elas:  

Vigor, este fator é caracterizado por apresentar altos níveis de energia e resiliência 

mental, no qual pontuações altas descrevem indivíduos que atribuem muita energia às suas 

atividades. 

 Dedicação, refere-se ao alto envolvimento cognitivo, simultâneo à manifestação de 

um sentimento de significado, entusiasmo, inspiração, orgulho e interesse na atividade que se 

está realizando. Indivíduos com alta pontuação neste fator se identificam fortemente com o 

objeto e com as atividades que estão desenvolvendo, trazendo-lhes o sentimento de orgulho. 

 Absorção, este fator diz respeito a um estado de alta concentração e envolvimento nas 

atividades, com a sensação de rápida passagem do tempo, de dificuldade para se desvincular 

de atividades que estão sendo realizadas e de problemas para se desconectar do que está sendo 
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realizado. Indivíduos que pontuam alto neste fator desfrutam do que fazem, sentindo-se 

intrinsecamente motivados e envolvidos. 

Apesar de não estudar o comportamento do consumo, no presente estudo será utilizada 

a teoria de Engajamento derivada das pesquisas de Schaufeli e Bakker (2010) e Schaufeli et 

al. (2002). Estes autores estavam interessados em investigar a temática no contexto das 

organizações, desenvolvendo um modelo teórico direcionado para o engajamento laboral. 

Inicialmente, as pesquisas centravam-se na diferenciação do engajamento para com outros 

construtos, a exemplo do burnout que é compreendido como um sentimento que envolve a 

exaustão emocional, despersonalização e a diminuição da realização pessoal, referente a uma 

dimensão negativa do trabalho (Oliveira, 2008).  

No entanto, estes estudos deram lugar às pesquisas sobre o Engajamento, na medida 

que Schaufeli e seus colaboradores (2002) se deram conta de que este tema se enquadra em 

uma tendência mais geral, que enfatiza uma orientação de vida para o positivo, considerando 

os aspectos positivos dos indivíduos (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).  

 De acordo com Schaufeli e Salanova (2007), pesquisas na área organizacional têm 

indicado que o engajamento se correlaciona positivamente com a saúde mental e 

psicossomática, motivação intrínseca, crenças de eficácia, alto desempenho e atitudes 

positivas frente ao trabalho e à organização. O engajamento é considerado mais estável que as 

emoções (por exemplo, felicidade e ânimo) e menos que os traços de personalidade; sendo 

considerado um humor relacionado à atividade.  

O modelo original dos autores analisou o construto em realidades aplicadas ao 

trabalho (Schaufeli, Bakker, & Van Rhenen, 2009) e aos estudos escolares (Gouveia, 2009; 

Schaufeli et al., 2002). No entanto, tendo em conta o alcance deste construto, na presente tese 

pretende-se adaptar a Escala de Engajamento Laboral (Schaufeli et al., 2002) para pesquisas 

na área do consumo de roupa.  
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De acordo com o exposto, pode-se considerar que a definição de engajamento 

apresentada por Schaufeli foi originalmente elaborada no contexto laboral, em resposta a uma 

preocupação da Psicologia Positiva, que visa estudar os aspectos positivos dos indivíduos, em 

lugar de apenas suas dimensões negativas. Desta maneira, este construto pode ser empregado 

para analisar não apenas o engajamento das pessoas no contexto laboral, mas também em 

outras atividades que envolvam a mesma perspectiva multifatorial que engloba componentes 

afetivos e comportamentais, a exemplo do engajamento escolar (Gouveia, 2009; Schaufeli et 

al., 2002), e especificamente, na compra de roupas, o que será analisado na presente tese. 

A Escala de Engajamento Laboral (Schaufeli et al, 2002) reúne 17 itens, respondidos 

em escala de oito pontos e analisa a frequência com que a pessoa age, pensa ou sente sobre o 

conteúdo relacionado ao universo corporativo. Originalmente o instrumento apresenta-se 

organizado em três fatores, sendo eles: vigor, dedicação e absorção, com padrões 

psicométricos que atendem as especificações da literatura para pesquisas no ambiente laboral. 

A partir desse modelo será testada uma versão para analisar o engajamento na compra de 

roupas. 

Além das variáveis relacionadas ao objeto, descritas acima, uma característica 

considerada central nas pesquisas dos comportamentos de compra, principalmente de 

tradições baseadas nas escolas positivistas e quantitativas de pesquisas de consumo, são a 

relação entre as atitudes e os comportamentos referentes aos objetos atitudinais, como será 

abordado do tópico seguinte. 

 

3.4. Atitudes 

A literatura de Psicologia Social considera as Atitudes como um dos construtos de 

maior estabilidade das últimas décadas, o que garante a presença em praticamente todas as 

obras didáticas da área (Albarracín, Johnson, & Zanna, 2005; Maio & Haddock, 2010; Pessoa, 
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Mendes, Athayde, & Souza Filho, 2013; Rodrigues, Assmar, & Jablonski, 1999). Da mesma 

forma, os manuais de comportamento do consumidor dedicam considerável espaço para a 

análise das atitudes frente aos objetos de consumo, com especial foco para os seus processos 

de criação e mudanças, visto que um dos principais objetivos dos profissionais de mercado é 

criar e manter atitudes positivas frente aos seus produtos ou serviços (Blackwell et al., 2005; 

Bragaglia, 2010; Mowen & Minor, 2003; Solomon, 2011). 

Por ser um conceito muito utilizado em Psicologia Social, várias definições foram 

agregadas às Atitudes. Porém, Rodrigues et al. (1999) relatam que Allport (1935) realizou 

uma compilação com mais de 100 conceitos existentes e encontrou os seguintes elementos 

essenciais para a definição de atitudes: 1) são organizações duradouras de crenças e cognições 

em geral; 2) possuem uma carga positiva ou negativa (pró ou contra); 3) são predisposições à 

ação; e 4) são direcionadas a um objeto social. Com esses elementos, Rodrigues et al. (1999, 

p. 98) definiram atitudes como ″uma organização duradoura de crenças e cognições em geral, 

dotada de carga afetiva pró ou contra um objeto social definido, que predispõem a uma ação 

coerente com as cognições e afetos relativos a este objeto″.  

Segundo Myers (2000), as Atitudes estão posicionadas entre o pensar e o agir, 

podendo ser expressas através do comportamento e representam uma maneira eficaz de 

avaliar o mundo, uma vez que sua formação é auxiliada pelos processos de aprendizagem e de 

socialização. 

Quanto aos componentes que formam as atitudes, os mais aceitos na literatura são os 

de ordem cognitiva, afetiva e comportamental (Eagly & Chaiken, 1998; Maio & Haddock, 

2010). Os conteúdos cognitivos podem ser descritos como o conhecimento que se tem a 

respeito do objeto avaliado. Rodrigues et al. (1999) afirmam que esse componente é 

estruturado como uma representação cognitiva que leva em consideração os pensamentos, 

percepções, ideias, crenças, opiniões e atributos associados ao objeto. Este componente pode 
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ser a base sobre a qual os indivíduos fazem suas avaliações positivas ou negativas dos 

atributos de determinados objetos atitudinais.  

O conteúdo afetivo está associado às emoções e sentimentos relativos ao objeto 

avaliado. Por meio desse componente é estabelecido um contínuo de favorabilidade e 

desfavorabilidade, proveniente de elementos de natureza afetiva, como emoções, sentimentos, 

motivações, medo, aversão etc. Autores como Ajzen e Fishbein (1980) defendem que este é o 

único elemento que caracteriza as Atitudes sociais, sendo as crenças e os comportamentos 

apenas fatores através dos quais elas podem ser medidas, já que as Atitudes são consideradas 

como uma variável interveniente, que não podem ser diretamente observadas, mas apenas 

mensuráveis por meio dos fatores cognitivos e comportamentais a elas relacionados.  

 O componente comportamental das atitudes está relacionado às experiências 

vivenciadas com os objetos avaliados ou com as intenções comportamentais por meio das 

quais as atitudes podem se manifestar. Neste sentido, Rodrigues et al. (1999) afirmam que as 

atitudes possuem uma propriedade deflagratória, ou seja, elas criam um estado de prontidão 

psicológica para a ação que, combinado a uma situação específica, gera um comportamento. 

Dessa forma, a relação entre as atitudes e os comportamentos é o grande motivo de interesse 

dos psicólogos sociais sobre o tema, visto que, conhecendo as atitudes, pode-se predizer o 

comportamento subsequente.  

 Rodrigues et al. (1999) afirmam que as atitudes indicam um estado de predisposição à 

ação, que combinado a uma influência ambiental favorável, apresentará grande possibilidade 

para a realização de um comportamento. Assim, as atitudes têm sido objeto de estudo, com 

foco em sua capacidade preditiva de comportamentos. 

Esse também é um dos motivos que levam ao interesse do estudo dessa variável nos 

comportamentos de consumo, visto que Atitudes favoráveis a determinado produto ou serviço 

podem gerar a compra desse objeto de consumo (Ajzen, 2007; Haugtvedt & Kasmer, 2007). 
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Além da tríade cognição, afeto e comportamento, Ajzen e Fishbein (1980) propõem o 

Modelo de Ação Racional que torna o aspecto afetivo como o mais central, sem eliminar os 

demais, e acrescenta a questão da norma subjetiva, que é entendida como a expectativa do que 

os outros esperam que a pessoa faça e das motivações para aceitar essa expectativa. Assim, os 

comportamentos serão derivados das atitudes individuais e da norma subjetiva relativa ao 

objeto avaliado. 

 Gorsush e Ortberg (1983) propuseram a inclusão da obrigação moral no modelo de 

Ajzen e Fishbein (1980), quando as atitudes envolverem avaliação de valores morais. Ajzen e 

Madden (1986) agregaram ainda a função de controle, para avaliar se a pessoa se sente capaz 

de realizar o comportamento pretendido, que resultará numa maior probabilidade de 

efetivação do mesmo. Outra questão que deve ser considerada na capacidade preditiva das 

atitudes é o interesse do sujeito no objeto atitudinal. Quanto maior for o interesse, maior a 

possibilidade das Atitudes serem correspondentes aos comportamentos (Sivacek & Crano, 

1982). 

 Ajzen (2007) e Haugtvedt e Kasmer (2007) defendem que a mesma base teórica 

utilizada para a análise das Atitudes como um construto da Psicologia pode ser usada nas 

avaliações dos comportamentos de consumo, visto que a única diferença é a mudança dos 

objetos atitudinais, que nos estudos de consumo serão produtos ou serviços e o 

comportamento esperado é a compra desses objetos. 

 Uma das principais formas de atuação das áreas de Marketing e Publicidade é o 

processo de mudança de atitudes. Ribeiro (2011) afirma que é possível existir estratégias 

publicitárias passíveis de gerar um determinado comportamento, porém dificilmente 

repercutirão no futuro. Mas uma estratégia de persuasão que foca na mudança atitudinal está 

interessada, na verdade, em mudar a estrutura cognitiva, afetiva e comportamental sobre o 
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objeto publicitário, o que trará benefícios em longo prazo já que as mudanças ao nível das 

atitudes são mais resistentes aos efeitos temporais. 

 Segundo Ribeiro, a maioria das campanhas publicitárias tem focado em mudanças de 

comportamentos, de forma a levar o consumidor a comprar um determinado produto ou 

serviço no curto prazo. Porém, quando se trata de campanhas de conscientização social que 

procuram modificar os padrões de pensamento dos alvos, seja no sentido de promover maior 

tolerância para com outras comunidades ou para promover hábitos de alimentação mais 

saudáveis, deve-se utilizar material publicitário focado na mudança atitudinal. Se o que se 

pretende estabelecer é uma ideia tendo em vista a sua sustentabilidade no longo prazo, a 

estratégia de persuasão que melhor trará retorno será uma campanha que procure modificar as 

atitudes (Ribeiro, 2011). 

Todas essas teorias são próprias do processo direto de mensuração das Atitudes, 

porém, existe a distinção entre processos explícitos (diretos), que requerem atenção 

consciente, e implícitos (indiretos), aqueles que não dependem da consciência e que são 

espontâneos. Decorrentes desses processos, teremos as medidas explícitas ou diretas, para os 

processos que são acessados na memória do consumidor de forma consciente, ou as medidas 

implícitas ou indiretas, em que as informações são acessadas sem interferência consciente das 

pessoas (Krosnick, Judd, & Wittenbrink, 2005; Maio & Haddock, 2010). Atualmente as 

medidas diretas são as mais utilizadas nas pesquisas tanto da área da Psicologia Social, quanto 

no consumo. 

Para mensurar as Atitudes explícitas frente à roupa, foi escolhida a Escala de atitudes 

frente ao consumo de roupa– instrumento com 25 itens que se referem às dimensões das 

atitudes ou dos objetivos do consumo de roupa construído a partir de uma pesquisa qualitativa 

e aplicado a uma amostra de 205 mulheres da cidade de Curitiba, PR (Gomes, 2002), porém 

sem uma validação estatística. O instrumento será foco de um processo de validação, a ser 
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realizado nos Estudos 1 e 2. A medida foi escolhida devido às suas características empíricas, 

resultantes de uma amostra brasileira, o que é condizente com a amostra utilizada na presente 

pesquisa, e por apresentar itens que atendem ao aporte teórico referente aos estudos de 

consumo de roupas, descritos nesta tese. 

Medidas diretas de atitudes têm dominado a literatura da Psicologia das Atitudes 

(Maio & Haddock, 2010), principalmente, através da técnica de autorrelato, por meio de 

escalas do tipo lápis e papel. Estas consistem em acessar as atitudes por meio das avaliações 

que as pessoas fazem sobre um determinado objeto, evento ou situação; isto é, a autodescrição 

do posicionamento individual (Fazio & Olson, 2003). 

Não obstante, tem sido crescente, nos últimos anos, o número de pesquisas utilizando 

métodos implícitos de mensuração, acessando as atitudes sem necessitar pedir diretamente aos 

respondentes para que reportem seu posicionamento frente a determinado fato. No próximo 

capítulo serão destacadas duas formas de medidas de atitudes implícitas, sendo elas o Priming 

e o Teste de Associação Implícita (TAI). 
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 O conhecimento que processos inconscientes ou mesmo automáticos influenciam na 

tomada de decisão é defendido desde os primórdios das pesquisas em Psicologia, porém só 

em meados do século XX pesquisadores das áreas de Cognição Social iniciam o 

procedimento de operacionalização e mensuração desses processos (Nevid, 2010). 

 Autores como Dimofte (2010) e Nevid (2010) defendem que o advento das medidas 

de cognição implícita fornece aos pesquisadores da Psicologia e do Marketing ferramentas 

que podem investigar as influências dos processos inconscientes nas escolhas de consumo. 

Nevid (2010, p. 913) vai denominar a análise dessas ferramentas como a “a busca do Santo 

Graal da pesquisa em Marketing”. Para Pérez-Nebra (2010) é uma das formas de estudar o 

automatismo dos comportamentos de consumo. 

 Apesar dos estudos conjuntos entre Marketing e medidas implícitas ainda estarem em 

sua infância (Dimofte, 2010), as pesquisas mostraram que essas medidas apresentaram 

capacidade preditiva para comportamentos de escolhas de marcas e produtos, verificação do 

efeito da persuasão comercial, comunicação não-verbal em contexto de varejo e análises de 

processos de cognição do consumidor, como aprendizagem, atenção e tarefas de escolhas 

(Brunel, Tietje, & Greenwald, 2004; Dimofte, 2010; Friese, Hofmann, & Wänke, 2008; 

Gregg & Klymowsky, 2013; Maison, Greenwald, & Bruin, 2001, 2004; Nevid, 2010; Perkins, 

Forehand, Greenwald, & Maison, 2007; Vargas, 2007).  

 Essas pesquisas fazem parte do grupo de variáveis que estão inseridas no que está sendo 

denominado de “O novo inconsciente” (Hassin, Uleman, & Bargh, 2005; Callegaro, 2011), que 

diferente do inconsciente freudiano, não está consciente por uma questão traumática, afetiva ou 

emocional, mas por uma reação cognitiva desenvolvida pelo cérebro como processos autônomos 

que auxiliam no dia-a-dia com respostas automáticas aos estímulos externos. 

 Fazio (1990) defende que Atitudes muito acessíveis orientam o comportamento 

através da ativação de processos automáticos. Este pesquisador e seus colaboradores 
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descobriram que indivíduos que passam por experiências com o objeto atitudinal apresentam 

menor latência em escalas informatizadas e maior relação entre as atitudes e o 

comportamento. Para eles, existe um acionamento automático das atitudes com maior índice 

de acessibilidade na presença do objeto atitudinal e, em conjunto com os aspectos condizentes 

com a atitude, tornam altamente provável a ocorrência do comportamento (Fazio & Williams, 

1986). 

 Greenwald, Mcghee e Schwartz (1998) defendem os processos implícitos, porém com 

uma mensuração diferente da proposta por Fazio (1990). Para esses autores, é possível 

verificar o nível de Atitudes frente a um objeto de acordo com a latência (velocidade de 

resposta) que o indivíduo executa julgamentos frente ao objeto atitudinal. 

 Gouveia, Athayde, Mendes e Freire (2012) defendem que dois métodos de avaliação 

das Atitudes Implícitas se destacam nos estudos da Psicologia Social e em Comportamentos 

de Consumo, sendo eles o Priming (Fazio, 1990) e o Teste de Associação Implícita - TAI 

(Greenwald et al., 1998). Ambos foram utilizados na presente tese e são detalhados nos 

próximos tópicos. 

 

4.1. Priming  

O método de avaliação Priming foi proposto por Fazio (1995) e parte do princípio de 

que as atitudes são associações na memória entre um dado objeto e uma avaliação do mesmo. 

Essas associações variam em relação à força que possuem, sendo esta o reflexo da 

acessibilidade de uma atitude na memória e a probabilidade de que a avaliação seja 

espontaneamente ativada quando se deparar com o objeto atitudinal (Maio & Haddock, 2010). 

Em outras palavras, Priming é o fenômeno cognitivo que ocorre quando um estímulo prévio 

(o prime) ativa conceitos semanticamente relacionados na memória, reduzindo ainda o tempo 

necessário para sua identificação. 
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O modelo de avaliação Priming defende que deve ser mais rápido classificar um 

objeto como positivo (e.g., agradável) depois de ter visto um estímulo prime que o 

participante goste do que depois de ter visto um estímulo prime de que não goste. Da mesma 

forma, deve ser mais rápido em classificar um adjetivo negativo (e.g., desagradável) depois de 

ter visto um estímulo prime que não se gosta do que o contrário (Maio & Haddock, 2010). Os 

procedimentos Priming usados para medir atitudes geralmente apresentam objetos atitudinais 

como prime e fazem emparelhamento com palavras que variam em sua conotação avaliativa 

(Fazio, 1995). 

Para a presente tese foi escolhido o teste do Priming associativo, em que o alvo está 

relacionado ao estímulo, mas não necessariamente eles apresentam relação semântica (e.g., 

cachorro e osso); este pode utilizar, por exemplo, um texto escrito como contexto, e, sendo o 

alvo palavras, espera-se que as que foram utilizadas no texto sejam processadas mais 

rapidamente (Stanovich & West, 1983). 

 É necessário esclarecer que as tarefas Priming ou os estímulos utilizados na presente 

tese foram trabalhados no nível subliminar (subliminal Priming), ou seja, abaixo do nível 

perceptivo, não sendo percebido de forma consciente pelos participantes da pesquisa. Esse 

método de tarefa Priming já foi utilizado e apresentou capacidade preditiva para pesquisas 

relacionadas à avaliação de mensagens persuasivas (Strahan, Spencer, & Zanna, 2002), 

percepção de publicidades impressas (Yi, 1993), escolha de marcas (Karremans, Stroebe, & 

Claus, 2006), satisfação com a imagem corporal (Birkeland et al., 2005; Oliveira et al., 2010), 

publicidade e escolha de alimentos (Harris, Bargh, & Brownell, 2009; Papies & Hamstra, 

2010), publicidade de produtos farmacêuticos (Wang, 2012) e memória explícita e implícita 

para publicidades (Finlay, Marmurek, & Morton, 2005). 

 Por exemplo, Harris et al., (2009), utilizando procedimentos Priming, verificaram que 

a exposição à publicidade de alimentos na televisão contribui para o aumento do consumo 
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desses produtos. Os estudos foram realizados com crianças e adultos que foram expostos a 

desenhos animados que continham publicidade de alimentos e programas com apresentação 

de alimentos nutricionais, respectivamente. Os resultados indicaram que as crianças 

consumiram 45% mais quando expostas aos desenhos animados e nos adultos observou-se o 

aumento no consumo de alimentos “saudáveis”. 

Gouveia et al., (2012) mostram que a metodologia do Priming tem apresentado 

considerável crescimento em pesquisas da área de Psicologia e, consequentemente, em áreas 

relacionadas como a de comportamento do consumidor. Olson e Fazio (2009) defendem que o 

crescimento rápido do número de pesquisas, em conjunto com a literatura extensa sobre o 

tema, demonstra a vitalidade de uma área que está se expandido em um pequeno espaço de 

tempo. Assim, o Priming tem se configurado como uma das técnicas mais proeminentes de 

mensuração implícita, porém, não é a única. A seguir, outra importante técnica de mensuração 

implícita será abordada. 

 

4.2. Teste de Associação Implícita 

O Teste de Associação Implícita - TAI (Implicit Association Test - IAT), proposto por 

Greenwald et al., (1998), parte do princípio de que objetos atitudinais podem 

espontaneamente ativar avaliações, as quais afetam respostas subsequentes, bem como a 

velocidade destas. 

O TAI, primeiramente, foi criado para ser executado no computador, sendo composto 

por vários blocos de ensaios, nos quais os tempos de reação são computados. Porém, nos 

últimos anos tem crescido o desenvolvimento de formas alternativas desta medida, como é o 

caso do teste de categoria única (Single Categorie IAT ou SC-IA) (Karpinski & Steinman, 

2006) e do TAI tipo lápis-e-papel (Lemm, Lane, Sattler, Khan, & Nosek, 2008). 



117 

No TAI computadorizado, utilizado nesta tese, os participantes observam estímulos 

(palavras ou fotos), os quais são apresentados no centro da tela do computador. Duas são as 

chaves de resposta disponíveis às pessoas: chave da esquerda (a tecla E) e chave da direita (a 

tecla I), sendo elas instruídas a responderem o mais rápido possível, buscando não cometer 

erros (Stüttgen, Vosgerau, Messner, & Boatwright, 2011). 

 Considere o teste utilizado no Estudo 4 desta tese, utilizando o TAI para verificar 

atitudes com relação a Roupas e Carros (Ver Figura 5). No bloco 1, os participantes são 

apresentados a uma variedade de palavras referentes à Roupas (e.g., calça, bermuda, casaco, 

blusa e camisa) e Carros (e.g., motor, velocidade, mecânica, oficina e potência). Eles são 

instruídos a marcar uma resposta (no caso do exemplo, pressionando a tecla “E” no teclado) 

quando veem palavras referentes à Roupa, e uma resposta diferente (pressionando a tecla “I”) 

quando veem palavras referentes a Carro. Eles são instruídos a responderem tão rapidamente 

quanto possível. No bloco 2, os participantes são apresentados a uma variedade de palavras 

sinôminas de Importante (e.g., essencial, necessário e significante) e Não importante (e.g., 

dispensável, desnecessário e insignificante),. Novamente, eles são solicitados a marcarem 

uma resposta (pressionando a tecla “E”) quando uma palavra sinônima de Importante aparece 

na tela e uma resposta diferente (pressionando a tecla “I”) quando uma palavra sinônima de 

Não importante aparece na tela.  

No bloco 3, os participantes são informados que verão nomes ou adjetivos, e que 

deverão pressionar a tecla “E” quando virem algo referente a Roupas ou palavras sinônimas 

de Importante, e pressionar a tecla “I” quando virem algo referente a Carro ou palavras 

sinônimas de Não Importante. O bloco 4 é similar ao bloco 2, mas agora o participante deve 

pressionar a tecla “E” quando uma palavra sinônima de Não importante aparecer, e a tecla “I” 

quando uma palavra sinônima de Importante aparecer. Por fim, o bloco 5 é similar ao bloco 3, 

mas agora os participantes devem pressionar a tecla “E” quando algo referente à Roupa ou 
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palavras sinônimas de Não importante aparecerem, e a tecla “I” quando algo referente a carro 

ou palavras sinônimas de Importante aparecerem. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Exemplo de sequencia de procedimentos para os cinco blocos do IAT. 

 

 Os blocos 3 e 5 medem a extensão de associação entre um objeto atitudinal (no caso 

do exemplo, as categorias Roupa e Carro) e a avaliação. Deste modo, indivíduos que 

possuem atitudes mais favoráveis às roupas, por exemplo, nos ensaios em que aparecem as 

palavras referentes a Roupas associadas a palavras Importantes, eles responderão mais 

rapidamente, ao passo que serão mais lentos em responder as associações entre Carros e 

palavras Importantes. 

 O bloco com menor média de latência de resposta (menor tempo de reação), neste caso 

o tempo é mensurado em milissegundos, é chamado de bloco congruente, enquanto que 

aquele com maior latência é chamado de bloco incongruente. A forma mais simples de se 

calcular a associação implícita é pela diferença entre o número de respostas nos blocos 

congruente (A) e incongruente (B) (TAI = A – B). Desta fórmula decorre que a diferença de 

latência média de resposta entre os dois pares (A e B) reflete a força relativa de associações 

subjacentes. O resultado é donominado Escore C (Lemm et al., 2008). 

Chave de resposta “E” Chave de resposta “I” 

Roupa Carro 

Palavras Importantes Palavras Não 

Importantes 

Roupa OU Palavras 

Importantes 

 

Carro OU Palavras Não 

Importantes 

Palavras Não 

Importantes 

Palavras Importantes 

Roupa OU Palavras 

Não Importantes 

Carro OU Palavras 

Importantes 
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Quanto aos índices de avaliação do TAI, Greenwald, Nosek e Banaji (2003) 

introduziram um método mais eficiente de calcular esta pontuação: o Escore D. 

Concretamente, os escores convencionais do TAI (equação anterior) são divididos pelo 

desvio-padrão do indivíduo de todas as latências de resposta, em ambos os blocos. O 

propósito do Escore D é corrigir a variabilidade nos escores devido à diferença na velocidade 

de processamento de todos os participantes. Assim, após responder ao teste, será atribuído a 

cada participante um Escore D que varia de -2 a +2, no qual valores próximos a -2 indicam 

uma atitude implícita muito forte contrária ao objeto da pesquisa, e valores próximos a +2 

indicam uma atitude implícita muito forte a favor deste objeto (Cai, Sriram, Greenwald, & 

McFarland, 2004; Greenwald et al., 2003; Stüttgen et al, 2011). 

 Devido à proposta do teste e aos resultados encontrados, a repercussão do IAT foi 

tanta que, uma década após a publicação da pesquisa original, esta foi citada em mais de 900 

artigos (Maio & Haddock, 2010), assim como mais de 4500 testes já foram feitos (Lane, 

Banaji, Nosek, & Greenwald, 2007). 

 Outra opção de medição de Atitudes implícitas, que também será testada na presente 

tese, é a versão de categoria única (Single Categorie IAT ou SC-IAT) criada por Karpinski e 

Steinman (2006), sendo uma versão adaptada do TAI clássico anteriormente descrito. No teste 

de categoria única, este foi pensado para avaliar a força da associação entre uma única 

categoria e classes de adjetivos. No exemplo citado anteriormente o teste analisaria apenas a 

categoria roupa e suas associações com palavras positivas e negativas. 

 Na área de comportamento do consumidor, o TAI tem sido utilizado com considerável 

capacidade preditiva para a escolha de marcas e produtos, pode-se citar como exemplo 

pesquisas que analisaram a preferência entre sucos e refrigerantes e produtos de baixa e alta 

caloria (Maison et al., 2001), preferência entre marcas, como McDonald's e Milk Bar e Coca-

Cola e Pepsi (Maison et al., 2004), seleção de marcas e produtos (Filgueira & Pires, 2013; 
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Gregg & Klymowsky, 2013) e atitudes frente à publicidade de materiais esportivos (Brunel et 

al., 2004). 

Cabe ressaltar que a relação entre as medidas implícitas, as medidas explícitas e a 

capacidade preditiva de comportamentos pode ser ou não significativa. Para explicar essa 

variância Fazio e Olson (2003) e Olson e Fazio (2009) defendem o modelo MODE 

(Motivation and Opportunity as Determinants), que pode ser traduzido para o português como 

motivação e oportunidade como determinantes, significando que as ações podem ser 

determinadas por motivações e oportunidades situacionais. 

Segundo esses autores, as atitudes podem exercer influência por meio de processos 

relativamente espontâneos ou deliberados. Porém, os julgamentos e os comportamentos sobre 

um determinado objeto são influenciados pela interpretação do objeto na situação. 

O modelo também pode explicar a relação entre medidas explícitas e implícitas, 

indicando que sua magnitude dependerá da motivação e oportunidade para deliberar. Se a 

motivação ou a oportunidade de deliberar forem relativamente baixas no momento em que a 

resposta explícita está sendo considerada, então as medidas apresentarão maior possibilidade 

de correlação. Porém, quando a motivação e oportunidade de avaliação dos objetos atitudinais 

são relativamente altas, será menor a possibilidade de correlação (Fazio & Olson, 2003; Olson 

& Fazio, 2009). 

Da mesma forma, quando a motivação e a oportunidade de deliberar são baixas, o 

comportamento esperado em relação ao objeto atitudinal deve ser ativado automaticamente, 

assim as medidas implícitas apresentarão maior capacidade preditiva. Inversamente, quando a 

motivação e oportunidade de deliberar são altas, as medidas explícitas apresentarão maior 

capacidade de predição, pois serão influenciadas pelas mesmas forças avaliativas. 

Considerando a ferramenta metodológica oferecida pelas medidas implícitas para as 

pesquisas do comportamento do consumidor, a presente tese fará uso do TAI para avaliar as 
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medidas implícitas frente ao consumo de roupas e do Priming subliminar para analisar a 

influência publicitária no consumo de roupas. 

 Com base no aporte teórico apresentado, o objetivo geral da presente tese foi analisar 

como as variáveis psicológicas de cunho individual (Valores Humanos, Desejabilidade 

Social, Necessidade de Cognição, Julgamento e Significado do produto), aquelas relacionadas 

a roupa (Preocupação com a Aparência, Envolvimento com a Roupa, Engajamento na 

Compra de Roupas e Atitudes Explícitas e Implícitas) influenciam na avaliação e intenção de 

compra de roupas. 

 Para a realização da presente pesquisa, foram realizados seis estudos, os quais terão os 

objetivos específicos, hipóteses e metodologia descritos separadamente, a seguir. 
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PARTE II – PESQUISAS EMPÍRICAS 

  



123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ESTUDO 1. PARÂMETROS PSICOMÉTRICOS DOS INSTRUMENTOS 
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5.1. Introdução 

O presente estudo objetivou conhecer evidências de validade dos instrumentos sobre 

comportamentos e intenção de comportamento frente ao consumo de roupas. Propuseram-se para 

esta análise quatro modelos que, apesar de relacionados com o mesmo objeto de pesquisa, possuem 

base teórica, características e capacidades explicativas diferentes, como descritas no aporte teórico 

desta tese. Com a testagem desses modelos se espera oferecer contribuição no que tange a conhecer 

sua adequação psicométrica, identificando sua eficácia na explicação de comportamentos e 

intenções de consumo. 

Em termos específicos, este estudo visou: (1) traduzir e conhecer evidências de validade 

fatorial e consistência interna das Escalas de Preocupação com a Aparência e Engajamento na 

Compra de Roupas; (2) conhecer evidências de validade da Escala de Atitudes Frente ao 

Consumo de Roupa; e (3) identificar a estrutura fatorial do Questionário de Conhecimento ou 

Experiências com o Consumo de Roupas. 

 

5.2. Método 

5.2.1. Delineamento 

Tratou-se de uma pesquisa correlacional, isto é, de cunho quantitativo e psicométrico, 

procurando conhecer evidências de validade fatorial e consistência interna dos instrumentos sobre 

comportamentos e intenções relativos ao consumo de roupas.  

 

5.2.2. Participantes  

Contou-se com uma amostra intencional, isto é, não probabilística (convencional), 

formada por 223 estudantes de uma instituição privada de ensino superior de João Pessoa 

(PB). A maioria destes foi do sexo feminino (57,4%), solteira (85,7%) e autodenominada 

heterossexual (88,3%), apresentando idade média de 23 anos (DP = 5,41). Tais participantes 
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indicaram renda familiar média de R$ 4.277,47 (DP = 3.884,26), sendo que 64,6% foram 

classificados como pertencendo à classe B, segundo o Critério de Classificação Econômica 

Brasil. 

 

5.2.3. Instrumentos 

Os participantes responderam um instrumento composto por cinco partes:  

Escala de Preocupação com a Aparência. Elaborada por Gurel e Gurel (1979), abarca 

um conjunto de 16 itens que representam a preocupação com a aparência pessoal no que 

concerne a roupas (e.g., Combino cuidadosamente os acessórios que uso com cada roupa; 

Mantenho meus sapatos limpos e arrumados), avaliados em escala de sete pontos, variando 

de 1 (Discordo totalmente) a 7 (Concordo totalmente). Seus autores sugerem que esta seja 

uma medida unifatorial, tendo sido observado indicador de consistência interna (alfa de 

Cronbach) satisfatório (0,89; Netemeyer et al., 1995) (Anexo 02).  

Escala de Engajamento na Compra de Roupas. Este instrumento foi elaborado a partir 

da Escala de Engajamento Laboral (Schaufeli et al., 2002), reunindo 17 itens, respondidos em 

escala de oito pontos, variando de 0 (Nunca) a 7 [Sempre (todos os dias)], segundo a 

frequência com que a pessoa age, pensa ou sente de acordo com o conteúdo expresso. 

Originalmente, seus itens são divididos em três fatores, que foram respeitados na presente 

versão, como seguem: Vigor (e.g., Posso continuar comprando roupas por longos períodos 

de tempo; Quando estou comprando roupas, sinto-me cheio (a) de energia), Dedicação (e.g., 

Para mim, comprar roupas é algo estimulante; Quando estou comprando roupas, sempre 

persisto, mesmo quando não encontro o que quero) e Absorção (e.g., Quando estou 

comprando roupas, esqueço tudo ao meu redor; Sinto-me imerso quando estou comprando 

roupas). Esta medida apresentou consistência interna (alfa de Cronbach) de 0,65 a 0,86, 
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considerando as versões em português, espanhol, inglês e alemão (Schaufeli et al., 2002) 

(Anexo 03). 

Escala de Atitudes frente ao Consumo de Roupa. Compreende um conjunto de 25 

itens, elaborados por Gomes (2002), retratando as dimensões das atitudes ou dos objetivos do 

consumo de roupa (e.g., Eu compro roupa para mostrar quem sou; Eu compro roupa para 

passar uma imagem de competência e seriedade no trabalho). Esta escala resultou de 

pesquisa qualitativa, sem qualquer indicador de seus parâmetros psicométricos, tendo sido 

aplicada em mulheres de Curitiba (PR). No presente estudo se avaliam sua estrutura fatorial e 

consistência interna (Anexo 04). 

Questionário de Conhecimento ou Experiências com o Consumo de Roupas. Este 

instrumento foi elaborado especificamente para a presente tese, tendo sido seus itens elaborados 

com o fim de representar as percepções das estratégias de mercado (e.g., Força e status da marca; 

qualidade dos produtos e público-alvo) e relacionamento do consumidor com as lojas (e.g., 

conhecimento, compra/uso, experiências e intenção de compra futura). Procura-se nesta tese 

conhecer como seus itens são agrupados (estrutura fatorial) e o grau de consistência interna 

dos fatores resultantes (Anexo 05).  

Dados Demográficos. Todos os participantes responderam a um conjunto de perguntas 

de natureza demográfica (sexo, orientação sexual, idade, estado civil, escolaridade, renda, 

classe social e Critério de Classificação Econômica Brasil). 

Para a elaboração das versões em português das duas primeiras escalas, utilizou-se o 

procedimento de tradução paralela (Humbleton, 1994; Van de Vivjer & Leung, 1997). No 

caso, dois psicólogos bilíngues traduziram o instrumento do inglês para o português, sendo 

depois discutidas as duas versões traduzidas, efetuando os devidos ajustes com o fim de 

alcançar acordo entre os tradutores. Posteriormente, prosseguiu-se com a validação semântica 

desta medida, tendo sido considerados dez estudantes universitários do primeiro semestre de 
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Administração. Estes foram solicitados a ler a versão traduzida, indicando em que medida 

compreendiam as instruções de como respondê-la, a redação de seus itens e o formato da 

escala de resposta empregada.  

 

5.2.4. Procedimento 

Os questionários foram aplicados em ambiente virtual, disponibilizados na Internet, 

sendo respondidos em laboratórios de informática, de acordo com as orientações para coleta 

de dados com questionários autoaplicáveis. No caso, os participantes foram informados sobre 

os propósitos da pesquisa e que sua participação seria voluntária, devendo responder 

individualmente aos questionários. Foi assegurado o anonimato da participação e todos os 

participantes leram e aceitaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que 

correspondia a ler e seguir adiante no estudo, apertando tecla correspondente. Em média, 20 

minutos foram suficientes para concluir sua participação. Por fim, esclarece-se que, coerente 

com o que determina a Resolução CNS nº 466/12, o projeto de pesquisa foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal da Paraíba, por meio da Plataforma Brasil, recebendo o certificado de 

apreciação (CAAE) número 21319913.4.0000.5188 e aprovação número 405.736 (Anexo 01). 

 

5.2.5. Análise dos Dados 

Os dados foram tabulados e analisados por meio do programa aberto (open source) R-

Estatístico (versão 3.0; R Core Team, 2013). Especificamente, considerou-se o pacote R-

commander (Fox, 2005; Fox & Carvalho, 2012), buscando avaliar a estrutura fatorial e a 

consistência interna das medidas propostas. Nos casos em que se indiciou uma estrutura 

unifatorial, foi empregada a Análise Mokken (Mokken Scale Analisys – MSA), que é não 

paramétrica, baseada na Teoria de Resposta ao Item (TRI), visando averiguar os pressupostos 
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de homogeneidade monotônica e monotonicidade dupla (Mokken & Lewis, 1982; Van Der 

Ark, 2007; Sijtsma & Molenaar, 2002).  

 

5.3. Resultados 

 Os resultados das análises exploratórias são detalhados a seguir, apresentando as 

inferências das análises seguindo a ordem com que os instrumentos foram apresentados 

anteriormente. Para a análise da adaptação e comprovação de evidências de validade das 

escalas, empregou-se a Análise Fatorial Exploratória, utilizando o método de Eixos Principais 

(Principal Axis Factoring); o alfa de Cronbach (α) e a correlação inter-itens foram tomados 

como indicadores de consistência interna das medidas (Nunnally, 1991; Pasquali, 2003). 

 

5.3.1 Validação da Escala de Preocupação com a Aparência  

Inicialmente, avaliou-se o poder de discriminativo dos itens por meio do teste t de 

Student, comparando os dois grupos (escores superiores e inferiores) definidos pelo valor da 

mediana do valor total da soma dos itens. No caso, dos 16 itens desta medida, 15 

apresentaram discriminação satisfatória (t > 1,96, p < 0,001); o item 11 (Não me incomodo em 

usar roupas que tenham botões ou fechos faltando) não discriminou com a magnitude 

esperada (t < 1). 

O passo seguinte foi verificar a fatorabilidade da matriz de correlação entre os 15 itens 

restantes desta medida, empregando-se o índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o Teste de 

Esfericidade de Bartlett. O primeiro trabalha com as correlações parciais das variáveis, 

devendo ser aceitos valores do KMO iguais ou superiores a 0,60 (Tabachnick & Fidell, 2013). 

O segundo, por outro lado, comprova a hipótese de que a matriz de covariâncias é uma matriz 

de identidade, isto é, apresenta 1 (uns) na diagonal e 0 (zeros) no restante da matriz; valores 

significativos (p < 0,05) indicam que a rejeição desta hipótese, favorecendo a realização de 
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uma análise fatorial. Os resultados apoiaram esta decisão [KMO = 0,85 e Teste de 

Esfericidade de Bartlett, χ² (14) = 50,15, p < 0,001].  

 Realizou-se na oportunidade uma análise pelo método de Eixos Principais, porém sem 

fixar tipo de rotação ou número de fatores a extrair. Isso permitiu identificar cinco fatores 

com valores próprios (eigenvalue) superiores a 1 (Critério de Kaiser), explicando 

conjuntamente 63,3% da variância total. Porém, a representação gráfica dos valores próprios 

(Critério de Cattell) mostrou que um fator se destacou de forma discrepante dos demais, como 

fica evidenciado pela forma de “cotovelo” que se configura a partir do segundo fator (Figura 

6). Observa-se que os demais valores próprios quase não se diferenciam uns dos outros, 

sugerindo a estrutura unifatorial como a mais adequada.  

 
Figura 6. Valores Próprios da Escala de Preocupação com a Aparência. 

 

O fator geral apresentou valor próprio de 5,35, explicando 35,6% da variância total. 

Este foi denominado como Preocupação com a Aparência, reunindo indicadores de 

consistência interna adequados, como alfa de Cronbach de 0,87 e homogeneidade de 0,32, 

variando de 0,08 [entre os itens 10 (Planejo cuidadosamente cada compra, de modo que sei o 

que preciso quando chegar à loja) e 16 (Incomoda-me quando a barra da camisa fica se 

desensacando)] a 0,79 [entre os itens 1 (Combino cuidadosamente os acessórios que uso com 

cada roupa) e 2 (Presto muita atenção para obter uma combinação de cores agradável)]. O 
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item 12 apresentou carga fatorial de 0,28, abaixo do recomendado, sendo retirado da versão 

final da escala. A Tabela 1 apresenta os resultados desta análise. 

 

Tabela 1. Estrutura Fatorial da Escala de Preocupação com a Aparência. 

Item Fator  M DP 

08. Olho a roupa no meu guarda-roupa antes de cada estação 

para saber o que tenho. 
0,72 2,91 1,85 

04. Eu passo mais tempo do que os outros combinando as cores 

das roupas que uso. 
0,70 3,08 1,76 

01. Combino cuidadosamente os acessórios que uso com cada 

roupa. 
0,67 4,83 1,79 

03. Mantenho meus sapatos limpos e arrumados. 0,65 4,67 1,72 

13. Planejo e preparo a roupa para vestir com vários dias de 

antecedência. 
0,62 3,26 1,99 

05. Mantenho minhas roupas fora estação limpas e organizadas. 0,60 5,29 1,55 

02. Presto muita atenção para obter uma combinação de cores 

agradável. 
0,59 4,54 1,84 

15. Faço planejamento de longo prazo para a compra de itens 

mais caros de roupa, como casacos ou ternos. 
0,56 3,73 2,08 

06. Tenho mais preocupação em cuidar das minhas roupas do 

que o fazem meus amigos. 
0,53 3,04 1,82 

14. Considero a textura do tecido e a linha do acabamento ao 

escolher minhas roupas. 
0,51 4,10 1,97 

09. Tenho algo para vestir para qualquer ocasião. 0,51 4,04 1,96 

16. Incomoda-me quando a barra da camisa fica se 

desensacando. 
0,51 4,32 1,93 

07. A maneira como me vejo com minhas roupas é importante 

para mim. 
0,43 5,44 1,50 

10. Planejo cuidadosamente cada compra, de modo que sei o 

que preciso quando chegar à loja. 
0,33 4,49 1,90 

12. Uso uma capa de chuva ou um guarda-chuva para proteger 

minhas roupas em tempo chuvoso.* 
0,28 3,74 2,00 

Valor Próprio 5,34   

Variância Explicada  35,62   

Número de Itens  15   

alfa de Cronbach  0,87   

*Item excluído por apresentar carga fatorial inferior a |0,30|.  

 

Para comprovar a estrutura unifatorial, empregou-se a Análise Mokken, em que se 

busca o índice de escalabilidade H de Löevinger (H para a escala total e Hs para cada item), 

considerando aceitáveis valores acima de 0,30 e Rho de Mokken, com valores ideais acima de 

0,80. Tomando em conta esta análise, verificou-se a unifatorialidade da escala, pois os índices 
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correspondentes foram como seguem: escalabilidade geral (H = 0,34 e Rho = 0,87), cujos Hs 

variaram entre 0,21 (Item 10; Planejo cuidadosamente cada compra, de modo que sei o que 

preciso quando chegar à loja) a 0,45 (Item 08; Olho a roupa no meu guarda-roupa antes de 

cada estação para saber o que tenho). Contudo, decidiu-se manter o item 10, uma vez que o 

índice total da escala atingiu o recomendado, preservando assim o modelo original da escala; 

há que esclarecer que sua retirada não alterou significativamente os índices de consistência 

interna e homogeneidade da escala. 

Em resumo, observaram-se evidências psicométricas que atestam evidências de 

validade fatorial (estrutura unidimensional) e consistência interna (alfa de Cronbach, 

homogeneidade e Análise Mokken) da Escala de Preocupação com a Aparência, justificando 

seu emprego em etapas posteriores desta tese. 

 

5.3.2. Validação da Escala de Engajamento na Compra de Roupas 

Como primeiro passo, procurou-se checar se os itens desta medida apresentavam 

poder de discriminação satisfatório. Portanto, tomando em conta o critério da mediana teórica, 

definiram-se os grupos inferior e superior, que foram posteriormente comparados em relação 

a cada um dos 17 itens desta escala, empregando-se teste t de Student. Os resultados apoiaram 

o poder discriminativo de todos os itens (t > 1,96, p < 0,001). 

Em seguida, procurou-se verificar a fatorabilidade da matriz de correlação entre os 

itens desta medida. Os resultados apoiaram a adequação de se utilizar uma análise fatorial 

exploratória, tendo sido observados os seguintes valores: KMO = 0,95 e Teste de Esfericidade 

de Bartlett, χ² (16) = 39,48; p < 0,001. Deste modo, realizou-se uma análise pelo método dos 

Eixos Principais, sem fixar tipo de rotação ou número de fatores a extrair. Esta análise 

permitiu identificar dois fatores com valores próprios (eigenvalues) superiores a 1 (Critério de 

Kaiser), explicando 66,9% da variância total. Porém, o Critério de Cattell, baseado na 
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representação gráfica dos valores próprios, mostrou que um fator se destacou dos demais, 

como fica evidenciado pela forma de “cotovelo” e da pouca diferenciação que se observa a 

partir do segundo fator (Figura 7). 

 
Figura 7. Valores Próprios da Escala de Engajamento na Compra de Roupas. 

 

 Fica evidente nesta figura que os demais valores próprios quase não se diferenciam 

uns dos outros. Portanto, justifica-se reter a estrutura unifatorial como a mais adequada. O 

fator geral, denominado como Engajamento na Compra, apresentou valor próprio de 10,1, 

explicando 59,1% da variância total.  

Esta estrutura unifatorial apresentou alfa de Cronbach de 0,96 e homogeneidade de 

0,55, variando de 0,13 [entre os itens 07 (Quando acordo pela manhã, tenho vontade de sair 

para comprar roupa) e 11 (Quando estou comprando roupas, sou determinado (a))] a 0,83 

[entre os itens 15 (Para mim, comprar roupas é algo estimulante) e 16 (Sinto-me feliz quando 

estou envolvido (a) na compra de roupas)]. Nesta mesma direção, a Análise Mokken 

endossou a unifatorialidade desta escala, com índices de escalabilidade geral de H = 0,59 e 

Rho = 0,96, com os itens específicos dos itens (Hs) variando entre 0,42 (Item 04; Tenho 

orgulho das roupas que compro) e 0,69 (Item 09; Quando estou comprando roupas me sinto 

bem e disposto (a)). Na Tabela 2 a seguir é possível observar informações mais detalhadas 

acerca dos parâmetros psicométricos desta medida. 
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Tabela 2. Estrutura Fatorial da Escala de Engajamento na Compra de Roupas. 

Item Fator  M DP 

15. Para mim, comprar roupas é algo estimulante. 0,90 2,59 2,04 

09. Quando estou comprando roupas me sinto bem e disposto 

(a). 
0,89 2,92 1,97 

13. Fico entusiasmado (a) quando estou comprando roupas. 0,86 2,86 2,05 

16. Sinto-me feliz quando estou envolvido (a) na compra de 

roupas. 
0,85 3,19 2,00 

14. Posso continuar comprando roupas por longos períodos de 

tempo. 
0,84 2,26 2,09 

17. Comprar roupas me inspira. 0,83 2,42 2,03 

05. Sinto-me imerso quando estou comprando roupas. 0,81 2,22 1,94 

06. Deixo-me levar quando estou comprado roupas. 0,79 2,05 1,90 

10. O tempo voa quando estou comprando roupas. 0,77 3,26 2,23 

01. Quando estou comprando roupas, sinto-me cheio (a) de 

energia. 
0,77 2,89 1,89 

03. É difícil para mim ficar sem comprar roupas. 0,76 1,91 1,85 

02. Quando estou comprando roupas, esqueço tudo ao meu 

redor. 
0,73 2,22 2,02 

08. Acho o ato de comprar roupas cheio de significado e 

propósito. 
0,67 1,68 1,80 

12. Quando estou comprando roupas, sempre persisto, mesmo 

quando não encontro o que quero. 
0,62 2,97 2,01 

07. Quando acordo pela manhã, tenho vontade de sair para 

comprar roupas. 
0,56 0,99 1,56 

11. Quando estou comprando roupas, sou determinado (a). 0,51 3,29 1,91 

04. Tenho orgulho das roupas que compro. 0,51 3,47 1,89 

Valor Próprio 10,05   

Variância Explicada  59,1   

Número de Itens  17   

alfa de Cronbach  0,96   

 

 Em resumo, apesar de originalmente serem supostos três fatores para a medida de 

engajamento com a compra, no presente estudo foi possível observar uma estrutura unifatorial 

como a mais plausível. Esta explicou acima de 50% da variância total, tendo mostrado 

indicadores de consistência interna que cumpre os pontos de corte comumente indicados na 

literatura. 
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5.3.3. Validação da Escala de Atitudes frente ao Consumo de Roupa 

Com o fim de avaliar a capacidade de discriminação dos itens, efetuou-se, como nos 

casos anteriores, testes t de Student comparando os grupos inferior e superior (critério da 

mediana empírica) em relação a cada um dos 25 itens desta medida. No geral, os resultados 

foram bastante consistentes, tendo apontado a observância deste parâmetro (t > 1,96, p < 

0,001). Portanto, todos os itens discriminaram na direção e com a magnitude esperadas. 

A fatorabilidade da matriz de correlação entre os itens foi checada antes de se proceder 

à análise fatorial. Especificamente, observaram-se valores que atestam o emprego desta 

técnica estatística [KMO = 0,92 e Teste de Esfericidade de Bartlett, χ² (300) = 3.393,51, p < 

0,001]. Deste modo, realizou-se uma análise fatorial pelo método dos Eixos Principais, sem 

fixar tipo de rotação ou número de fatores a extrair. Este procedimento permitiu identificar 

cinco fatores com valores próprios (eigenvalues) superiores a 1 (Critério de Kaiser), 

explicando 66,7% da variância total.  

O Critério de Cattell mostrou que dois fatores se destacam de forma discrepante dos 

demais, conforme se observa no “cotovelo” da Figura 8. No caso, os demais valores próprios 

praticamente não se diferenciaram uns dos outros, corroborando a proposição de uma 

estrutura bifatorial como a mais adequada. 

 
Figura 8. Valores Próprios da Escala de Atitudes frente ao Consumo Roupa. 
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Considerando os resultados anteriormente descritos, decidiu-se reespecificar a análise 

dos Eixos Principais, nesta ocasião ficando a extração de dois fatores e empregando a rotação 

Oblimin. Os resultados desta análise podem ser vistos na Tabela 3 a seguir. 

 

Tabela 3. Estrutura Fatorial da Escala de Atitudes frente ao Consumo de Roupa. 

Item 

Eu compro roupa de moda para... 
Fator I Fator II  M DP 

15. Estar de acordo com os outros. 0,82 0,10 3,04 1,89 

16. Representar status. 0,76 0,24 4,34 1,86 

13. Competir e conquistar. 0,70 0,28 3,77 1,98 

14. Ser aceito(a) na sociedade. 0,68 0,15 3,03 1,84 

12. Parecer o que gostaria de ser. 0,66 0,22 4,14 2,10 

21. Ser o(a) primeiro(a) a usar. 0,66 0,28 4,55 1,96 

23. Passar para as pessoas que sou informado(a). 0,66 0,38 3,47 2,01 

06. Ficar parecido(a) com os outros. 0,63 0,04 2,74 1,89 

24. Preencher um vazio. 0,54 0,26 5,09 1,84 

03. Me identificar com o glamour das passarelas. 0,51 0,43 2,74 1,83 

09. Dar um toque de extravagância. 0,49 0,36 2,84 1,68 

19. Me sentir charmoso(a) e elegante. 0,14 0,71 3,63 2,13 

10. Dar referência sobre minha maneira de ser 0,31 0,69 4,93 1,77 

20. Me sentir seguro(a). 0,28 0,69 3,11 1,96 

02. Me dar um presente. 0,00 0,69 2,99 1,78 

05. Inovar, renovar. 0,10 0,66 3,83 1,99 

11. Ficar bonito(a). 0,09 0,62 3,41 1,91 

22. Mostrar quem sou. 0,40 0,60 4,37 1,78 

04. Me transformar. 0,28 0,57 4,19 1,90 

17. Representar o meio em que vivo. 0,45 0,56 5,61 1,41 

08. Ser notado(a). 0,49 0,55 2,34 1,75 

25. Ser diferente. 0,36 0,54 4,89 1,77 

18. Ser atual. 0,37 0,53 2,22 1,49 

07. Seduzir. 0,33 0,51 5,88 1,28 

01. Passar uma imagem de competência e seriedade no 

trabalho. 
0,35 0,46 5,08 1,67 

Valor Próprio 10,48 2,53   

Variância Explicada  41,9 10, 1   

Número de Itens  11 14   

alfa de Cronbach  0,91  0,92   

 

O primeiro fator, denominado de Vestir-se para os outros, ficou composto por onze 

itens, apresentando valor próprio de 10,48, explicando 41,9% da variância total, com 

consistência interna (alfa de Cronbach) de 0,91 e homogeneidade de 0,48, variando de 0,26 
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[entre os itens 09 (dar um toque de extravagância) e 14 (ser aceito(a) na sociedade)] a 0,73 

[entre os itens 14 (ser aceito(a) na sociedade) e 15 (estar de acordo com os outros)]. 

O segundo fator, definido como Vestir-se para si, apresentou valor próprio de 2,53, 

explicando 10,1% da variância total. Este ficou composto por 14 itens, apresentando alfa de 

Cronbach de 0,92 e homogeneidade de 0,44, variando de 0,28 [entre os itens 07 (seduzir) e 25 

(ser diferente)] a 0,70 [entre os itens 10 (dar referência sobre minha maneira de ser) e 22 

(mostrar quem sou)].  

Em resumo, observaram-se evidências psicométricas que atestam evidências de 

validade fatorial (estrutura unidimensional) e consistência interna (alfa de Cronbach, 

homogeneidade) da Escala de Atitudes Frente ao Consumo de Roupas, justificando seu 

emprego em etapas posteriores desta tese. 

 

5.3.4. Questionário de Conhecimento ou Experiências com o Consumo de Roupas 

Como nos estudos anteriores, empregou-se o teste t de Student para checar o poder 

discriminativo dos itens (critério da mediana empírica), contrastando os grupos inferior e 

superior. Os resultados a respeito atestam a adequação do conjunto de itens, tendo todos se 

mostrado estatisticamente discriminativos (t > 1,96, p < 0,001). 

A partir dos resultados previamente descritos, pareceu plausível considerar o conjunto 

de itens da escala, verificando a possibilidade de fatorabilidade da matriz de correlação 

correspondente. Os achados suportaram o emprego desta técnica estatística [KMO = 0,82 e 

Teste de Esfericidade de Bartlett, χ² (28) = 1.600,27, p < 0,001]. Deste modo, procedeu-se a 

uma análise fatorial utilizando o método dos Eixos Principais, porém sem fixar tipo de 

rotação ou número de fatores a extrair.  

Inicialmente, constatou-se a viabilidade de reter dois fatores, cujos valores próprios 

(eigenvalues) foram superiores a 1 (Critério de Kaiser), os quais explicaram conjuntamente 
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82,1% da variância total. O Critério de Cattell, baseado na representação gráfica dos valores 

próprios, corroborou tais achados, indicando dois fatores que se destacaram dos demais, 

conforme se percebe na forma de “cotovelo” apresentada na Figura 9, onde a partir do 

segundo fator fica difícil diferenciar qualquer outro. 

 
Figura 9. Valores Próprios do Questionário de Conhecimento ou Experiências com Consumo de 

Roupas. 

 

 Portanto, tendo em conta os resultados anteriormente descritos, decidiu-se 

reespecificar a análise de Eixos Principais, fixando a extração de dois fatores e adotando a 

rotação Direct Oblimin. Os resultados desta análise podem ser apreciados na Tabela 4 a 

seguir.  

Tabela 4. Estrutura do Questionário de Conhecimento ou Experiências com Consumo de Roupas. 

Item Fator I  Fator II M DP 

06. Compro/uso  0,97 0,08 3,36 1,83 

07. Experiência com a marca 0,95 0,05 3,37 1,86 

05. Conheço 0,85 0,17 4,36 1,85 

08. Intenção de compra futura 0,76 0,14 3,65 1,94 

02. Status da marca  0,07 0,98 6,12 1,16 

01. Força da marca 0,12 0,86 6,14 1,07 

03. Qualidade da marca/loja  0,01 0,79 5,98 1,15 

04. Público-alvo (classe social) 0,20 0,78 5,70 1,18 

Valor Próprio 4,12 2,40   

Variância Explicada 51,4 30,0   

Número de itens  4 4   

Alfa de Cronbach 0,93 0,92   
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O primeiro fator, denominado de Comportamento frente à marca, é composto por 

quatro itens, tendo apresentado valor próprio de 4,12, explicando 51,4% da variância total; 

sua consistência interna (alfa de Cronbach) foi de 0,93, tendo homogeneidade de 0,77, 

variando de 0,69 [entre os itens 05 (Conheço) e 08 (Intenção de compra futura)] a 0,89 [entre 

os itens 07 (Experiência com a marca) e 06 (Compro/uso)]. 

O segundo fator, definido como Avaliação da marca, apresentou valor próprio de 

2,40, explicando 30,0% da variância total. Este ficou composto por quatro itens, apresentando 

alfa de Cronbach de 0,92 e homogeneidade de 0,74, variando de 0,68 [entre os itens 01 

(Força da marca) e 04 (Público-alvo (classe social))] a 0,84 [entre os itens 01 (Força da 

marca) e 02 (Status da marca)].  

Em resumo, observaram-se evidências psicométricas que atestam evidências de 

consistência interna (alfa de Cronbach, homogeneidade) e validade fatorial (estrutura 

unidimensional) do Questionário de Conhecimento ou Experiências com Consumo de Roupas, 

justificando seu emprego em etapas posteriores desta tese. 

 

5.4. Discussão Parcial 

 

Ao realizar a análise pelo método de Eixos principais (PAF), verificaram-se evidências 

validade fatorial para as medidas de preocupação com a aparência e engajamento na compra 

de roupas, tendo ambas se mostrado unidimensionais. Esse resultado foi corroborado pela 

Análise Mokken (Mokken & Lewis, 1982; Van Der Ark, 2007; Sijtsma & Molenaar, 2002). 

Os indicadores de consistência interna (alfa de Cronbach e homogeneidade) também 

apresentaram índices satisfatórios, superando o ponto de corte comumente recomendado na  

literatura (0,70; Nunnally, 1991; Pasquali, 2003; Tabachnick, & Fidell, 2006). 
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Seguindo os mesmos procedimentos, foi igualmente possível identificar uma estrutura 

bifatorial para a Escala de Atitudes frente ao Consumo de Roupas e o Questionário de 

Conhecimento ou Experiências com o Consumo de Roupa, que apresentaram consistência interna 

na mesma direção anteriormente apontada. Tendo em conta estes achados, defende-se sua utilização 

em pesquisas do segmento de roupas, como as levadas a cabo nesta tese. 

Por fim, um dos fatores que deve ser considerado em pesquisa com consumidores é o 

tamanho dos questionários, pois instrumentos extensos podem provocar fadiga, interferindo 

nas respostas ou mesmo gerando desistência sem que a pesquisa seja totalmente respondida, 

principalmente se utilizados em conjunto com outras escalas. Nesta direção, pensou-se o 

Estudo 2, onde são propostas versões alternativas das medidas utilizadas, retendo menor 

quantidade de itens, como ficará evidenciado a seguir. 
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6. ESTUDO 2. ANÁLISES CONFIRMATÓRIAS E REDUÇÃO DAS MEDIDAS 
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6.1. Introdução  

Este estudo objetivou comprovar a estrutura fatorial e consistência interna dos 

seguintes instrumentos: Questionário de Conhecimento ou Experiências com o Consumo de 

Roupas, Escala de Preocupação com a Aparência, Escala de Engajamento na Compra de 

Roupas e Escala de Atitudes frente ao Consumo de Roupas. No caso, pretendeu-se avaliar a 

possibilidade de contar com versões mais parcimoniosas, reduzindo a quantidade de itens ao 

menos em relação aos três primeiros instrumentos. 

 

6.2. Método 

6.2.1. Delineamento 

 Tratou-se de um estudo correlacional, de cunho psicométrico, procurando conhecer 

evidências que confirmem as estruturas fatorais dos instrumentos validados no Estudo 1, que 

abordam comportamentos e intenções frente ao consumo de roupas. 

  

6.2.2. Participantes 

Contou-se com uma amostra intencional, não probabilística (convencional), formada 

por 233 pessoas da população geral, as quais responderam um bloco de instrumentos 

disponibilizado na Internet. A maior parte da mostra foi do sexo feminino (51,9%), solteira 

(57,5%) e autodenominada heterossexual (94,0%), apresentando idade média de 31 anos (DP 

= 9,40) e cursando ou com o nível superior completo (48,9%). Tais participantes indicaram 

renda familiar média de R$ 5.377,45 (DP = 4.683,70), sendo que 65,2% foram classificados 

como pertencendo à classe B, segundo o Critério de Classificação Econômica Brasil.  
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6.2.3. Instrumentos 

Os participantes responderam os mesmos instrumentos descritos no Estudo 1, como 

seguem: Questionário de Conhecimento ou Experiências com o Consumo de Roupas, Escala 

de Preocupação com a Aparência, Escala de Engajamento na Compra de Roupas e Escala de 

Atitudes frente ao Consumo de Roupas. No caso destes três últimos instrumentos, considerou-

se a possibilidade de versões mais abreviadas, retendo os dez itens de maiores cargas fatoriais, 

como evidenciadas no estudo anterior. Mantiveram-se as mesmas instruções e escalas de 

resposta, assim como perguntas demográficas. 

 

6.2.4. Procedimento 

Os instrumentos foram disponibilizados na Internet, solicitando-se que as pessoas o 

respondessem individualmente; sua divulgação feita por meio da técnica de bola de neve, 

utilizando o e-mail e as mídias sociais Facebook e Twitter para a divulgação. Inicialmente, o 

pesquisador enviou o convite da pesquisa para os seus contatos e seguidores. Os que 

concordaram em participar, após finalizarem o preenchimento dos instrumentos, foram 

solicitados a compartilhar o link da pesquisa com os seus respectivos contatos e seguidores 

nas mídias sociais. Indicou-se o caráter voluntário da participação, assegurando o anonimato 

daqueles que concordaram em colaborar; neste caso, deveriam previamente ler e aceitar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o que era feito apertando uma tecla indicada. 

Em média, 17 minutos foram suficientes para concluir sua participação. 

 

6.2.5. Análise de Dados 

Utilizando o AMOS (versão 18), realizaram-se as análises fatoriais confirmatórias, 

procurando confirmar a estrutura dos instrumentos. As demais análises foram realizadas no R-
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Estatístico (R Core Team, 2013) com apoio da interface gráfica R-Commander (Fox, 2004; 

Fox & Carvalho, 2012). 

Nas análises fatoriais confirmatórias, considerou-se como entrada a matriz de 

covariância inter-itens, adotando-se o estimador ML (Maximum Likelihood). Para a 

verificação do ajuste dos modelos, tiveram-se em conta os seguintes indicadores: (1) o χ² (qui-

quadrado), que testa a probabilidade de o modelo teórico se ajustar aos dados; quanto maior 

este valor, pior o ajustamento; (2) o Goodness-of-Fit Index (GFI) e o Adjusted Goodness-of-

Fit Index (AGFI), que variam de 0 a 1, com valores na casa dos 0,90 ou superiores indicando 

um ajustamento satisfatório; (3) o Comparative Fit Index (CFI), que é um índice comparativo, 

adicional, de ajuste ao modelo, com valores mais próximos de 1 indicando melhor ajuste; 

aceitam-se valores de 0,90 ou superiores como expressando um modelo ajustado; (4) a Root-

Mean-Square Error of Approximation (RMSEA), com seu intervalo de confiança de 90% 

(IC90%), sugere como ideais valores de até 0,08, aceitando-se até 0,10. Estes índices são 

amplamente considerados na literatura (Byrne, 2001; Pilati & Laros, 2007; Tabachnick & 

Fidell, 2013). 

 

6.3. Resultados 

 

6.3.1. Questionário de Conhecimento ou Experiências com o Consumo de Roupas 

Como as análises do Estudo 1 indicaram uma estrutura bifatorial para este 

instrumento, decidiu-se realizar uma análise confirmatória. Na testagem do modelo, todas as 

saturações (Lambdas – λ) foram estatisticamente diferentes de zero (p < 0,001), apresentando 

os seguintes indicadores de ajuste: χ² (19) = 50,74, p < 0,001, χ²/gl = 2,67, GFI = 0,95, AGFI 

= 0,90, CFI = 0,97 e RMSEA = 0,08 (0,05 – 0,11). Portanto, estes indicadores de ajuste 

endossam a pertinência de tratar esta medida como bidimensional. 
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O primeiro fator, denominado de Comportamental, foi composto por quatro itens, cuja 

consistência interna (alfa de Cronbach) foi 0,93, apresentando homogeneidade de 0,76, 

variando de 0,68 [entre os itens 05 (Conheço) e 08 (Intenção de compra futura)] a 0,90 [entre 

os itens 07 (Experiência com a marca) e 06 (Compro/uso)]. O segundo fator, definido como 

Avaliativo, compôs-se igualmente por quatro itens, apresentando alfa de Cronbach de 0,92 e 

homogeneidade de 0,73, variando de 0,69 [entre os itens 01(Força da marca) e 04 (Público-

alvo (classe social))] a 0,84 [entre os itens 01 (Força da marca) e 02 (Status da marca)]. 

Deste modo, estima-se que esta estrutura fatorial é psicometricamente adequada para o que se 

destina conhecer, justificando seu uso nesta tese; na Figura 10 a seguir é possível apreciar um 

resumo do modelo fatorial correspondente. 

 

 

Figura 10. Estrutura do Questionário de Conhecimento ou Experiências com o Consumo de 

Roupas. 
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6.3.2. Redução das Medidas 

Para realizar a redução das três outras medidas (Escala de Engajamento na Compra de 

Roupas, Escala de Preocupação com a Aparência e Escala de Atitudes Frente ao Consumo de 

Roupas) foram utilizados dois critérios: (1) a capacidade discriminativa dos itens e (2) a 

magnitude da saturação destes nos seus respectivos fatores, conforme os achados descritos no 

Estudo 1. Deste modo, decidiu-se escolher, para cada instrumento, os dez itens de maior 

saturação; no caso da discriminação dos itens, todos se diferenciaram de forma significativa 

(t > 1,96, p < 0,001) e na direção esperada e de forma significativa. Portanto, prevaleceu o 

segundo critério na escolha dos itens que compuseram a versão abreviada de cada medida, 

que foi tomada em conta para efetuar as análises fatoriais confirmatórias. 

 

6.3.2.1. Escala de Engajamento na Compra de Roupas 

Como as análises do Estudo 1 indicaram uma estrutura unifatorial para esta escala, 

decidiu-se realizar uma análise confirmatória em que todos os itens saturavam em um mesmo 

fator. No caso, os dez itens apresentaram saturação acima de |0,70|, sendo todas 

estatisticamente diferentes de zero (p < 0,001); o modelo apresentou os seguintes indicadores 

de ajuste: χ² (35) = 135,83, p < 0,001, χ²/gl = 3,88, GFI = 0,90, AGFI = 0,84, CFI = 0,96 e 

RMSEA = 0,11 (0,09 – 0,13)], que podem ser indicar um modelo plausível; tais indicadores 

estão próximos aos que têm sido sugeridos na literatura. Entretanto, diante dos resultados 

descritos, verificaram-se os IM (Índices de Modificação), tendo sido encontrados valores 

elevados entre um par de erros (IM = 34,10), sugerindo estimar o parâmetro correspondente. 

Especificamente, calculou-se a correlação entre os erros da medida dos itens 05 (Sinto-me 

imerso quando estou comprando roupas) e 06 (Deixo-me levar quando estou comprado 

roupas), o que poderia melhorar os indicadores de ajuste do modelo. 
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Com a modificação supracitada, verificou-se uma melhora considerável nos 

indicadores de ajuste do modelo: χ² (34) = 99,63, p < 0,001, χ²/gl = 2,93, GFI = 0,92, AGFI = 

0,87, CFI = 0,97 e RMSEA = 0,09 (0,07 – 0,11), sugerindo como aceitável uma estrutura 

unifatorial para o construto engajamento, que reuniu dez itens. Reproduz-se na Figura 11 a 

estrutura fatorial resultante.  

 

 

Figura 11. Estrutura da Escala de Engajamento na Compra de Roupas. 

 

A estrutura apresentou consistência interna (alfa de Cronbach) de 0,96 e 

homogeneidade de 0,72, variando de 0,53 [entre os itens 01 (Quando estou comprando 

roupas, sinto-me cheio (a) de energia) e 06 (Deixo-me levar quando estou comprado roupas)] 

a 0,91 [entre os itens 15 (Para mim, comprar roupas é algo estimulante) e 16 (Sinto-me feliz 

quando estou envolvido (a) na compra de roupas)]. Deste modo, comprovou-se a estrutura 

fatorial encontrada no Estudo 1, porém admitindo uma versão abreviada da medida em pauta.  
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6.3.2.2. Escala Atitudes Frente ao Consumo de Roupas 

Uma estrutura bifatorial foi indicada nos resultados do Estudo 1 como a mais 

adequada para a Escala de Atitudes frente ao Consumo de Roupas. Dessa forma, foram 

escolhidos os dez itens de maior carga fatorial da escala para compor a versão reduzida, sendo 

escolhidos os cinco itens que mais se destacaram em cada fator; no caso, todos os itens 

apresentaram cargas fatoriais acima de |0,60|. 

Na estrutura testada todas as saturações (Lambdas – λ) foram estatisticamente 

diferentes de zero (p < 0,001), apresentando os seguintes indicadores de ajuste: χ² (34) = 

108,17, p < 0,001, χ²/gl = 3,18, GFI = 0,91, AGFI = 0,86, CFI = 0,94 e RMSEA = 0,10 (0,08 – 

0,12). Deste modo, constataram-se indicadores de ajuste que podem ser tidos como aceitáveis, 

porém sem ser ideais. Portanto, visando melhorar o modelo, procurou-se observar os IM 

(Índices de Modificação), tendo sido identificado um valor elevado entre um par de erros, 

correspondendo aos itens 15 (Estar de acordo com os outros) e 06 (Representar status). 

Procedendo-se com a modificação sugerida, isto é, fixando-se a associação entre os 

itens 06 e 15, verificou-se uma melhora nos indicadores de ajuste: χ² (33) = 87,81, p < 0,001, 

χ²/gl = 2,66, GFI = 0,93, AGFI = 0,88, CFI = 0,96 e RMSEA = 0,08 (0,06 – 0,11). Estes 

sugeriram uma estrutura bifatorial psicometricamente adequada, reunindo apenas dez itens, 

que pode ser empregada em estudos futuros, como os desta tese. 

O primeiro fator, denominado Vestir-se para si, compôs-se de cinco itens, 

apresentando consistência interna (alfa de Cronbach) de 0,86 e homogeneidade de 0,55, 

variando de 0,46 [entre os itens 02 (Me dar um presente) e 10 (Dar referência sobre minha 

maneira de ser)] a 0,61 [entre os itens 19 (Me sentir charmoso(a) e elegante) e 20 (Me sentir 

seguro(a))]. O fator, nomeado como Vestir-se para os outros, ficou composto por cinco itens, 

tendo apresentado alfa de Cronbach de 0,88 e homogeneidade de 0,59, variando de 0,45 [entre 

os iten 12 (Parecer o que gostaria de ser) e 15 (Estar de acordo com os outros)] a 0,68 [entre 
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os itens 15 (Estar de acordo com os outros) e 16 (Representar status)]. Fica evidente, pois, 

que é possível conceber as atitudes Os índices encontrados corroboram a estrutura bifatorial 

do instrumento. A estrutura fatorial frente ao consumo de roupas representado por dois 

fatores, como descritos na Figura 12. 

 

 

Figura 12. Estrutura da Escala de Atitudes frente ao Consumo de Roupas. 

 

6.3.2.3. Validação da Escala de Preocupação com a Aparência 

O Estudo 1 indicou uma estrutura unifatorial como a melhor opção para a Escala de 

Preocupação com a Aparência. Assim, decidiu-se implementar uma análise confirmatória 

para testar esse modelo, com a seleção dos dez itens que apresentaram a maior carga fatorial, 

todos com valores acima de |0,50|. Todas as saturações (Lambdas – λ) foram estatisticamente 

diferentes de zero (p < 0,001), apresentando os seguintes indicadores de ajuste: χ² (35) = 
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172,86, p < 0,001, χ²/gl = 4,94 GFI = 0,87, AGFI = 0,79, CFI = 0,82 e RMSEA = 0,13 (0,11 – 

0,15), que são limítrofes, relativamente abaixo das recomendações da literatura. 

Diante desses resultados, procurou-se checar os IM (Índices de Modificação), 

observando valores elevados entre dois pares de erros. Especificamente, viu-se a necessidade 

de calcular as associações entre os itens 01 (Combino cuidadosamente os acessórios que uso 

com cada roupa) e 02 (Presto muita atenção para obter uma combinação de cores agradável) 

(IM = 58,47), por um lado, e os itens 03 (Mantenho meus sapatos limpos e arrumados) e 05 

(Mantenho minhas roupas fora estação limpas e organizadas) (IM = 22,36), por outro. 

Efetuando-se as modificações previamente anunciadas, verificou-se uma melhora 

considerável nos indicadores de ajuste do modelo: χ² (33) = 82,53, p < 0,001, χ²/gl = 2,50, 

GFI = 0,94, AGFI = 0,90, CFI = 0,94 e RMSEA = 0,08 (0,06 – 0,10), sugerindo uma estrutura 

unifatorial aceitável. Esta apresentou consistência interna (alfa de Cronbach) de 0,85 e 

homogeneidade de 0,37, variando de 0,18 [entre os itens 02 (Presto muita atenção para obter 

uma combinação de cores agradável) e 06 (Tenho mais preocupação em cuidar das minhas 

roupas do que o fazem meus amigos)] a 0,79 [entre os itens 01 (Combino cuidadosamente os 

acessórios que uso com cada roupa) e 02 (Presto muita atenção para obter uma combinação 

de cores agradável)].  

Diante desses achados, comprovou-se a estrutura fatorial encontrada no Estudo 1, 

porém tomando em conta uma versão mais reduzida da medida de preocupação com a 

aparência. A estrutura fatorial resultante pode ser apreciada na Figura 13 a seguir, favorecendo 

que se utilize esta medida em etapas posteriores desta tese. 
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Figura 13. Estrutura da Escala de preocupação com a aparência. 

 

 Em resumo, os quatro instrumentos tratados neste estudo reuniram evidências de 

validade fatorial e consistência interna, coerentes com os indicadores sugeridos na literatura, 

de modo que é possível justificar seu emprego com o fim de pesquisa. Portanto, apropriados 

para os fins que esta tese se propõe. 

 

6.4. Discussão Parcial 

 

Diante dos resultados apresentados, estima-se que os objetivos deste segundo estudo 

tenham sido alcançados. Foram comprovadas as estruturas fatoriais e a consistência interna 

das medidas analisadas. Dessa forma, ficou evidente que o modelo bifatorial do Questionário 

de Conhecimento ou Experiências com o Consumo de Roupas  se mostrou aceitável, pois mesmo 

considerando apenas oito itens, reuniu parâmetros psicométricos compatíveis com aqueles 

sugeridos na literatura.  
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Da mesma forma, a Escala de Atitudes frente ao Consumo de Roupas, a Escala de 

Preocupação com a Aparência e a Escala de Engajamento na Compra de Roupas se 

mostraram adequadas, reunindo parâmetros psicométricos aceitáveis para representar suas 

estruturas unifatoriais. No caso, mesmo cada uma com apenas dez itens, seus indicadores de 

validade fatorial e consistência interna se mostraram satisfatórios. Portanto, os resultados da 

avaliação dos modelos por modelagens de equações estruturais foram condizentes com os 

definidos na literatura (Byrne, 2001; Tabachnick & Fidell, 2013); as correlações efetuadas 

entre os parâmetros de erros das medidas de atitudes frente ao consumo de roupa, 

preocupação com a aparência e engajamento na compra de roupas não comprometem a 

qualidade dos instrumentos, visto que são itens pertencentes aos mesmos fatores, com 

características semânticas próximas. Destaca-se, ainda, que foram particularmente 

promissores os indicadores de consistência interna (alfas de Cronbach e correlação inter-

itens), que ficaram acima dos pontos de corte recomendados na literatura (Nunnally, 1991; 

Pasquali, 2009). 

 Por fim, conjuntamente os resultados apresentaram indicadores psicométricos 

satisfatórios para os instrumentos avaliados, indicando características fatoriais e de precisão 

aceitáveis. Portanto, existem evidências de que tais medidas poderão ser apropriadamente 

empregadas nesta tese, favorecendo conhecer o comportamento e a intenção de consumo de 

roupas. 
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7. ESTUDO 3. DIFERENCIAÇÃO DE MARCAS PELO BRANDY EQUITY 
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7.1. Introdução 

A literatura considera que produtos e marcas são percebidos de forma diferenciada, 

considerando os níveis em que são avaliados, principalmente com foco em seus atributos, 

benefícios e valores suscitados (Dias, 2004; Kotler & Keller, 2006). Dessa forma, torna-se 

inviável avaliar a intenção de comportamento frente ao consumo de roupa sem considerar as 

variações dos posicionamentos mercadológicos, visto que marcas diferentes apresentam 

diferentes características e essas variações podem gerar percepções variadas por parte dos 

clientes. Por exemplo, produtos com baixa referência de marca, com atrativo baseado no 

preço, podem ser orientados por valores de existência; as marcas com alta diferenciação de 

marca, por outro lado, podem evidenciar valores de realização como influenciadores de seu 

consumo. Com essas conjeturas em mente, o presente estudo objetivou analisar as marcas de 

roupa encontradas no mercado de João Pessoa, considerando sua capacidade de diferenciação, 

denominada pela literatura como brandy equity. Procurou-se, especificamente, diferenciar as 

lojas ou marcas quanto ao posicionamento de mercado, considerando como fator 

classificatório a força da marca percebida pelos clientes. 

 

7.2 Método 

7.2.1. Delineamento e Hipóteses 

Tratou-se de um estudo exploratório que visou analisar os diferenciais mercadológicos 

das marcas ou lojas de roupas que atuam no mercado paraibano. O propósito foi distinguir as 

lojas por sua força ou valor de marca, classificando-as em Baixo, Médio e Alto Brand Equity. 

Para isso, foi definida a seguinte hipótese: 

 Hipótese 1. As variáveis mercadológicas (Imagem e Status da marca, Público-alvo e 

Preço) apresentarão correlação positiva entre si. 
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 Hipótese 2. A diferença do valor médio das variáveis das lojas classificadas como 

Baixo, Médio e Alto Brand Equity será estatisticamente significativa. 

  

7.2.2. Participantes 

Contou-se com a participação de 50 estudantes de Administração de uma faculdade 

privada de João Pessoa (PB), todos do sexo feminino, a maioria solteira (91,3%) e 

autodenominada heterossexual (94,0%), apresentando idade média de 23 anos (DP = 4,43). 

Tais participantes indicaram renda familiar média de R$ 4.488,67 (DP = 3.905,36), sendo que 

68,7% foram classificados como pertencendo à classe B, segundo o Critério de Classificação 

Econômica Brasil. 

 

7.2.3. Instrumentos 

 Para avaliar o brand equity, solicitou-se que as participantes classificassem 15 marcas 

ou lojas, como seguem: Calvin Klein, Cattan, C&A, Colcci, Ellus, Emmanuelle, Esplanada, 

Hering, Marisa, M.Office, Riachuelo, Remo, Renner, San Taco e Toli. Elas avaliaram os 

aspectos referentes à Força da marca, variando de 1 (Fraca) a 5 (Forte); Status, variando de 

1 (Baixo) a 5 (Alto); Público-alvo, variando de 1 (Classe Baixa) a 5 (Classe Alta); Preço, 

variando de 1 (Baixo) a 5 (Alto); se Usa/compra, variando de 1 (Nunca) a 5 (Sempre); e se 

Conhece a marca, com as alternativas 1 (Sim) e 2 (Não). O instrumento consta no Anexo 6. 

Dados Demográficos. Todas as participantes responderam a um conjunto de seis 

perguntas de natureza demográfica (sexo, orientação sexual, idade, estado civil, renda e 

Critério de Classificação Econômica Brasil). 
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7.2.4. Procedimento 

 O instrumento de coleta de dados foi aplicado individualmente, porém em ambiente 

coletivo de sala de aula, seguindo estratégias comumente adotadas quando empregados 

questionários autoaplicáveis. No caso, as participantes foram informadas sobre os propósitos 

da pesquisa, sendo-lhes assegurado o anonimato da participação. Todas as participantes leram 

e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Em média, estas participantes 

gastaram aproximadamente 10 minutos para responder ao questionário. 

 

7.3. Resultados 

 

 Os resultados mostraram que as marcas Ellus e M.Office atingiram níveis de 

desconhecimento acima de 30,0%, sendo excluídas da lista. Para avaliar as demais, foi 

computado um índice Brand Equity, resultante da média dos valores referentes à Força, 

Status, Público-alvo e Preços das marcas, visto que tais variáveis se correlacionaram umas 

com as outras (r > 0,30, p < 0,05). Esses níveis de correlação corrobora a Hipótese 1 que 

defendia a relação entre as variáveis. 

 Por meio desse índice foi possível comparar o Brand Equit de cada uma das lojas para 

que fossem escolhidas as três com menores valores, definindo-as como Baixo Brand Equit. 

As três que apresentassem maior proximidade com o valor mediano do Brand Equit, para o 

Médio Brand Equit. E por fim, maiores índices de Brand Equit, para o Alto Brand Equit. A 

Tabela 5 detalha os valores médios do Brandy Equity de cada marca. 

De acordo com este critério, foram escolhidas as marcas Cattan (M = 1,72, DP = 

0,62), Emmanuelle (M = 2,35, DP = 0,75) e Esplanada (M = 2,57, DP = 0,72) por 

apresentarem os valores mais baixos; Riachuelo (M = 3,11, DP = 0,63), C&A (M = 3,20, DP 

= 0,65) e Renner (M = 3,36, DP = 0,68) por reportarem valores médios; e, por Altos valores: 
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Toli (M = 4,05, DP = 0,85), Colcci (M = 4,60, DP = 0,77) e Calvin Klein (M = 4,67, DP = 

0,85). 

 

Tabela 5. Brand Equity das marcas de roupas 

Variável Média Desvio Padrão 

Cattan * 1,72 0,62 

Emmanuelle *  2,35 0,75 

Esplanada *  2,57 0,72 

Marisa 3,09 0,63 

San Remo 3,11 0,85 

Riachuelo ** 3,11 0,63 

C & A ** 3,20 0,65 

Renner ** 3,36 0,68 

Taco 3,76 1,11 

Hering 4,00 0,77 

Toli *** 4,05 0,85 

Colcci *** 4,60 0,77 

Calvin Klein *** 4,67 0,85 

Notas: * Baixo Brand Equity, ** Médio Brando Equity, *** Alto Brand Equity. 

 

Por meio de uma ANOVA, verificou-se que as médias dos grupos de marcas com 

Baixo (M = 2,22, DP = 0,78), Médio (M = 3,22, DP = 0,66) e Alto (M = 4,45, DP = 0,87) 

brand equity se diferenciaram estatisticamente [F (2,421) = 293,72, p < 0,001). Deste modo, 

tais marcas são percebidas de forma independente quando consideradas suas características 

mercadológicas, corroborando a Hipótese 2, como pode ser observado na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Comparação entre os escores médios dos grupos de marca. 

Grupo de marcas M DP Razão F 

Baixo brand equity 2,22 a 0,78 
F(2,421) = 293,72; p 

< 0,001 
Médio brand equity 3,22 b 0,66 

Alto brand equity 4,45 c 0,87 
Notas: As médias que não compartilham o mesmo subscrito são diferentes a um p < 0,001 (Teste post hoc de 

Tukey). 
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7.4. Discussão parcial 

 

A partir dos resultados, verificou-se que os produtos ou as empresas são percebidos de 

forma individualizada, considerando seus posicionamentos no mercado e as estratégias de 

diferenciação, sendo um dos principais diferenciais o reforço da imagem da marca. Este é 

considerado um dos mais estáveis Diferenciais Competitivos, que conseguem se manter 

estáveis no longo tempo (Aaker & Joachimsthaler, 2000; AMA, 2012; Cardoso, 2004; 

Carniello et al., 2008; Côrte-Real, 2010; Dias, 2004; Haugtvedt et al., 2007; Kelday, 2011; 

Keller, 1998, 2000; Kotler & Keller, 2006; Marques et al., 2008; Miranda, 2008; Neves, 

2010; Rech & Farias, 2013; Santana, 2004; Santini et al., 2012; Santini et al., 2010; Tarsitano 

& Navacinsk, 2013; Urdan & Urdan, 2006). 

 Dessa forma, comprova-se a Hipótese 1 em que as características mercadológicas 

estão correlacionadas, ou seja, empresas que possuem baixa Força e Status da marca,  

apresentam Preços mais baixos e são direcionadas para as Classes de renda com menor poder 

aquisitivo. Neste caso, as marcas do exemplo foram classificadas como Baixo Brand Equit. A 

mesma base foi comprovada para as marcas ou lojas com Médio e Alto Brandy Equity, tendo 

esta última um alto investimento em divulgação da imagem e criação de status para as 

marcas, preços altos e focadas em classes sociais de maior poder aquisitivo.  

 Por fim, a partir dos achados previamente descritos, será analisado se as variáveis 

mercadológicas, neste caso a variável composta Brand Equity, são percebidas de forma 

diferenciada quando consideradas as características psicológicas individuais, as variáveis 

relacionadas com a roupa e os processos implícitos. Isso motivou pensar em um novo estudo, 

que é descrito a seguir.  
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8. ESTUDO 4. EXPLICANDO O COMPORTAMENTO DE CONSUMO DE ROUPAS 
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8.1. Introdução  

O presente estudo teve como objetivo conhecer a capacidade preditiva de variáveis 

psicológicas individuais (Valores Humanos, Desejabilidade Social, Necessidade de Cognição, 

Julgamento e Significado do Produto), aquelas relacionadas com a roupa (Atitudes Explícitas e 

Implícitas, Envolvimento com a Roupa, Preocupação com a Aparência e Engajamento na Compra 

de Roupas) e características demográficas na avaliação e intenção de compra de roupas.  

Especificamente, este estudo visou: (1) estimar a contribuição das variáveis psicológicas 

individuais na avaliação e intenção de consumo de roupa; (2) verificar a influência de variáveis 

relacionadas com as roupas na avaliação e intenção de consumo de roupa; (3) conhecer a influência 

de processos implícitos no consumo de roupas; (4) testar uma variação do modelo valores-atitudes-

comportamento (Homer & Kahle, 1988) com as variáveis utilizadas na presente pesquisa; e (5) 

testar a mediação das variáveis relacionadas com a roupa na relação entre as variáveis psicológicas e 

a intensão de consumo de roupas. 

 

8.2. Método 

8.2.1. Delineamento e Hipóteses 

 Este estudo se pautou por um delineamento do tipo correlacional, de natureza ex-post-

facto, considerando como antecedentes as variáveis psicológicas individuais, aquelas 

relacionadas com as roupas e as características demográficas e como a avaliação e intenção 

de consumo de roupas. Considerando os objetivos do presente estudo e o aporte teórico 

previamente descrito, formularam-se as seguintes hipóteses: 

Hipótese 1. As mulheres apresentarão escores mais altos que os homens no Engajamento na 

Compra de Roupas; 

Hipótese 2. Mulheres relacionarão, no Teste de Associação Implícita, a categoria Importante 

com a categoria Roupa mais rapidamente do que o farão os homens; 
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Hipótese 3. As mulheres apresentarão escores mais altos que os homens na Intenção de 

Comportamento do Alto Brand Equity; 

Hipótese 4. A Subfunção Valorativa Realização se correlacionará positivamente com o 

Engajamento na Compra de Roupas; 

Hipótese 5. A Subfunção Valorativa Realização se correlacionará positivamente com o Alto 

Brand Equity; 

Hipótese 6. O Significado Simbólico se correlacionará positivamente com o Engajamento na 

Compra de Roupas; 

Hipótese 7. O Significado Simbólico se correlacionará positivamente com o Alto Brand 

Equity; 

Hipótese 8. As atitudes de Vestir-se para os outros serão mediadoras entre a Subfunção 

Valorativa Realização e o Comportamento do Alto Brand Equity. 

 

8.2.2. Participantes 

Contou-se com uma amostra intencional, não probabilística (por conveniência) de 322 

participantes, composta pelo público em geral, que responderam o instrumento de pesquisa 

disponibilizado na Internet. A maioria foi do sexo feminino (59,9%), solteira (73,3%), 

autodenominada heterossexual (91,9%), cursando universidade ou com nível superior 

completo (68,3%), apresentando idade média de 26 anos (DP = 7,98). Tais participantes 

indicaram renda familiar média de R$ 4.857,92 (DP = 4.307,92), sendo que 65,8% foram 

classificados como pertencentes à classe B, segundo o Critério de Classificação Econômica 

Brasil.  
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8.2.3. Instrumentos 

Os participantes responderam os seguintes instrumentos, que foram disponibilizados na 

Internet por meio do programa LimeSurvey: 

 Questionários dos Valores Básicos (QVB). Esta é uma medida de valores elaborada por 

Gouveia (2003), com 18 itens ou valores específicos. Estes são respondidos em escala de sete 

pontos, apresentando os seguintes extremos: 1 (Nenhuma Importância) e 7 (Extremamente 

Importante), indicando-se o grau de importância que cada valor tem como um princípio-guia para a 

vida da pessoa. Os autores reuniram evidências da validade fatorial desta medida, que apresentou 

consistência interna aceitável, em razão do número de itens e da natureza do construto medido 

(Gouveia, Fonseca, Milfont, & Fischer, 2011; Medeiros, 2011) (Anexo 07). 

Escala de Desejabilidade Social. Esta foi desenvolvida originalmente por Crowne e 

Marlowe (1960), sendo composta de 33 itens. Entretanto, a versão utilizada nesta pesquisa é 

composta por 20 itens que expressam condutas que podem indicar uma necessidade de aprovação 

por parte dos outros (e.g., Se pudesse entrar em um cinema sem pagar e ter certeza de que não seria 

visto(a), provavelmente eu o faria; Sou sempre cuidadoso(a) com meu jeito de vestir). Para 

respondê-los, o participante deve assinalar Verdadeiro (1) ou Falso (0), segundo descreve seu 

comportamento cotidiano (Gouveia et al, 2009) (Anexo 08). 

Escala de Necessidade de Cognição (NFC). Este instrumento é formado por 18 itens  

(e.g., Prefiro problemas complexos aos simples; Gosto de ter a responsabilidade de lidar com 

situação que requer pensar muito), tendo sido elaborado por Cacioppo, Petty e Kao (1984); 

foi inicialmente traduzido para o português por Deliza, Rosenthal e Costa (2003), contando 

com escala de resposta de sete pontos, com os seguintes extremos: 1 (Discordância Intensa) e 

7 (concordância intensa). Os itens identificam a tendência de um indivíduo em se engajar e 

gostar de pensar ou de atividades que exigem esforço analítico. Os estudos de que buscaram 
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checar evidência de sua validade apresentam resultados aceitáveis (Cacioppo et al., 1984; 

Osberg, 1987) (Anexo 09). 

Escala de Julgamento e Significado do Produto. Este instrumento foi construído por 

Allen e Ng (1999), sendo composto por 20 itens que são avaliados em escala de sete pontos, 

variando de 1 (Discordo totalmente) a 7 (Concordo totalmente). Seus itens identificam a 

forma como o indivíduo realiza o julgamento e atribui significado aos objetos de consumo, 

podendo ser um Julgamento Passo-a-passo (e.g., Considero os prós e contras antes de 

comprar um produto; Sou racional ao comprar um produto) ou Julgamento Afetivo (e.g., 

Escolho um produto compatível com o que penso sobre mim mesmo; Prefiro um produto que 

reflita meu jeito de ser), e atribuição de Significado Utilitário (e.g., Seleciono o produto de 

uso mais fácil; Seleciono o produto de uso mais rápido) ou Significado Simbólico (e.g., 

Escolho um produto que posso exibir com orgulho;  Dou mais importância à beleza de um 

produto). Este foi traduzido para o português por Alfinito et al. (2012), que mostraram 

evidências de sua validade fatorial e precisão (Anexo 10).  

Escala de Preocupação com a Aparência. Elaborada por Gurel e Gurel (1979) abarca 

um conjunto de dez itens que representam a preocupação com a aparência pessoal no que 

concerne a roupas (e.g., Combino cuidadosamente os acessórios que uso com cada roupa; 

Presto muita atenção para obter uma combinação de cores agradável), os quais são avaliados 

em escala de sete pontos, variando de 1 (Discordo totalmente) a 7 (Concordo totalmente). 

Suas características psicométricas em Português foram descritas nos Estudos 1 e 2 desta tese 

(Anexo 02).  

Escala de Atitudes frente ao Consumo de Roupa. Este instrumento foi originalmente 

construído por Gomes (2002), compondo-se de dez itens que se referem às dimensões das 

atitudes ou dos objetivos do consumo de roupa. Os itens são respondidos em uma escala de 

sete pontos, variando de 1 (Discordo totalmente) a 7 (Concordo totalmente), sendo 
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distribuídos nos fatores vestir-se para outros (e.g., Eu compro roupas de moda para estar de 

acordo com os outros; Eu compro roupas de moda para parecer o que gostaria de ser) e 

vestir-se para si (e.g., Eu compro roupas de moda para me dar um presente; Eu compro 

roupas de moda para me sentir charmoso(a) e elegante). Evidências de sua validade fatorial e 

consistência interna foram descritas nos Estudos 1 e 2 desta tese (Anexo 04).  

Escala de Envolvimento de Zaichcowsky (1985). A escala apresenta dez pares de 

opções de resposta, por meio da estratégia de diferencial semântico, considerados os mais 

adequados para mensurar o envolvimento com o produto, neste caso a roupa (e.g., Envolvente 

versus Indiferente; Relevante versus Irrelevante). Este é um dos mais utilizados na literatura, 

constando em manuais de Comportamento do Consumidor, como Solomon (2011) (Anexo 

11).  

Escala de Engajamento na Compra de Roupas. Este instrumento foi elaborado a partir 

da Escala de Engajamento Laboral (Schaufeli et al, 2002), sendo adaptado para o contexto de 

compra. A versão ora empregada reúne dez itens que avaliam o grau de engajamento na 

atividade de compra de roupas (e.g., Posso continuar comprando roupas por longos períodos 

de tempo; Sinto-me imerso quando estou comprando roupas). Estes são respondidos em 

escala de oito pontos, variando de 0 (Nunca) a 7 [Sempre (todos os dias)], segundo a 

frequência com que a pessoa age, pensa ou sente de acordo com o conteúdo expresso. Suas 

evidências de validade e consistência podem ser comprovadas nos Estudos 1 e 2 desta tese 

(Anexo 03).  

Questionário de Conhecimento ou Experiências com o Consumo de Roupas. Este 

instrumento foi construído na presente tese, visando conhecer a percepção dos consumidores quanto 

à avaliação e intenção de comportamento de compra de marcas de roupas. Está dividido nos fatores 

Avaliativo (e.g., Status da marca; Qualidade dos produtos) e Comportamental (e.g., Compro/uso; 

Intenção de compra futura). Para uma melhor análise das relações de consumo, foi inserida a 
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questão sobre qual valor estariam dispostos a pagar por uma peça de vestuário (e.g., camisa/blusa 

simples, de apenas uma cor, sem imagens). Informações sobre seus parâmetros psicométricos 

podem ser observadas nos Estudos 1 e 2 previamente descritos (Anexo 05). 

 Questionário de Conhecimento ou Experiências com o Consumo de Roupas. Procurou 

avaliar a diferença da percepção mercadológica das lojas, distribuídas em três segmentos de 

mercado: Baixo Brand Equity (Cattan, Emmanuelle e Esplanada), Médio Brand Equity 

(Riachuelo, C&A e Renner) e Alto Brand Equity (Toli, Colcci e Calvin Klein). Informações 

sobre seus parâmetros psicométricos podem ser observadas nos Estudos 1 e 2 previamente 

descritos. O instrumento está disponível no Anexo 05. 

 Teste de Associação Implícita (TAI) - Roupa / Carro. Compreende a medida de 

atitudes implícitas (Greenwald et al., 1998) elaborada para o presente estudo, utilizando como 

categorias de estímulos as palavras Importantes (e.g., essencial, necessário e significante) e 

Não importantes (e.g., dispensável, desnecessário e insignificante), e como categorias-alvo: 

Roupa (e.g., calça, bermuda, casaco, blusa e camisa) e Carro (e.g., motor, velocidade, 

mecânica, oficina e potência). Foram realizados 20 ensaios no primeiro e segundo blocos de 

treino, 40 no quarto bloco (treino) e 60 práticas para os blocos de teste (terceiro e quinto). Foi 

utilizado o sistema Open and Online IAT, traduzido para o português neste estudo, 

disponibilizado na Internet por meio da linguagem Javascript e acessível em qualquer 

computador conectado à Internet.  

Dados Demográficos. Todos os participantes responderam a um conjunto de perguntas 

de natureza demográfica (sexo, orientação sexual, idade, estado civil, escolaridade, renda e 

Critério de Classificação Econômica Brasil) (Anexo 12). 

 

8.2.4. Procedimento 

O procedimento de coleta de dados foi idêntico ao do Estudo 2.  
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8.2.5. Análise dos dados 

Os dados foram analisados utilizando o pacote R-Estatístico, a partir do qual foram 

calculadas estatísticas descritivas com o intuito de caracterizar a amostra de participantes, e 

inferenciais visando comprovar as hipóteses. Neste caso, empregaram-se teste de 

diferenciação de médias (teste t e ANOVA), coeficientes de correlação (Pearson), modelos de 

regressão e o Teste de Sobel (z de Sobel) para a verificação das mediações.  

 

8.3. Resultados 

 

 Para descrever os resultados deste estudo, os capítulos sobre as inferências estatísticas 

foram organizados de acordo com a ordem das hipóteses, como seguem: a roupa como uma 

questão de gênero, análises correlacionais das variáveis relacionadas à roupa e modelo 

explicativo frente ao consumo de roupas. 

8.3.1. A roupa como uma questão de gênero. 

 A base teórica sobre o consumo de roupa mostra a preponderância do gênero feminino 

em relação às variáveis relacionadas à roupa e o seu respectivo consumo (Andrade, 2003; 

Bergamo, 2004; Garboggini, 2005; Hollander, 1996; Lipovetsky, 2008; Louro, 2008; 

Miranda, 2008; Monteiro, 2006; Pomerleau et al., 1990; Solomon & Schopler, 1982; Souza & 

Simili, 2013; Strey, 2000; Swain, 2001; Thompson, 1996), fornecendo um aporte teórico que 

valida as hipóteses de que o sexo feminino apresentará maiores escores nas variáveis 

relacionadas com a roupa.  

 Para a testagem das Hipóteses 1, 2 e 3, foi realizado um Teste t comparando os escores 

obtidos por homens e mulheres quanto às variáveis utilizadas na presente pesquisa. Os 

resultados podem ser verificados na Tabela 7. 
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Tabela 7. Comparação dos valores médios entre homens e mulheres 

Notas: Avaliação das marcas: 1 = Baixo Brand Equity, 2 = Médio Brand Equity, 3 = Alto 

Brand Equity. Diferença considerada estatisticamente significativa * p < 0,05, ** p < 0,01. 

 

O Engajamento na Compra de Roupa foi escolhido para a testagem da relação das 

mulheres com as variáveis relacionadas à roupa por ser a que apresenta teoricamente maior 

força comportamental frente ao consumo de roupas. Os resultados do Teste t indicaram uma 

diferença estatística [t (267) = -5,49, p < 0,01] entre homens (M = 2,02, DP = 1,66) em 

comparação com as mulheres (M = 3,04, DP = 1,60), indicando que as mulheres são mais 

engajadas na compra de roupas. Estes achados permitem corroborar a Hipótese 1.  

No Teste de Associação Implícita (TAI) as mulheres foram mais rápidas em associar 

Roupa como Importante do que os homens. Na verdade, as mulheres apresentaram índices 

positivos tanto o Escore C (M = 127,48, DP = 234,00) quanto no Escore D (M = 0,27, DP = 

0,43), indicando associações mais rápidas entre Palavras Importantes e Roupas do que 

Palavras Importantes e Carro. Já os homens apresentaram índices negativos para o Escore C 

(M = -4,85, DP = 240,00) e o Escore D (M = -0,01, DP = 0,45) indicando associações mais 

rápidas entre as Palavras Importantes e Carro. Tanto o Escore C [t (270) = -4,89, p < 0,01] 

Tipo de 

variáveis 
Variáveis 

Geral Masculino Feminino Contraste 

M (DP) M (DP) M (DP) t df p 

Variáveis 

relacionadas à 

roupa 

Vestir-se para os outros 3,20 (1,49) 3,38 (1,62) 3,09 (1,39) 1,65 246  0,10 

Vestir-se para si  4,91 (1,43) 4,61 (1,48) 5,11 (1,37) -3,06 260  0,01** 

Engajamento 2,63 (1,70) 2,02 (1,66) 3,04 (1,60) -5,49 267  0,01** 

Envolvimento 4,78 (0,89) 4,51 (0,99) 4,96 (0,78) -4,28 229  0,03*  

Preocupação Aparência 3,95 (1,20) 3,68 (1,24) 4,12 (1,12) -3,21 250  0,01** 

Escore C 74,46 (245) -4,85 (240) 127,48 (234) -4,89 270  0,01** 

Escore D 0,16 (0,46) -0,01(0,45) 0,27 (0,43) -5,52 264  0,01** 

Avaliação das 

marcas 

1. Avaliativo 2,87 (1,26) 3,09 (1,35) 2,72 (1,17) 2,54 246  0,01** 

1. Comportamental 2,90 (1,49) 2,81 (1,42) 2,96 (1,54) -0,94 289  0,35 

1. Valor  28,30 (30,96) 35,87 (45,32) 23,24 (13,01) 3,08 142  0,01** 

2. Avaliativo 4,40 (1,16) 4,36 (1,54) 4,43 (1,09) -0,52 245  0,61 

2. Comportamental  4,81 (1,47) 4,40 (1,55) 5,09 (1,35) -4,13 249  0,01** 

2. Valor 37,78 (35,08) 45,89 (48,88) 32,35 (19,78) 2,99 156  0,01** 

3. Avaliativo 6,16 (0,99) 5,97 (1,16) 6,28 (0,83) -2,62 213  0,01** 

3. Comportamental 3,60 (1,78) 3,59 (1,79) 3,61 (1,77) -0,81 272  0,93 

3. Valor 79,00 (85,87) 86,91 (105,40) 73,72(69,67) 1,25 202  0,21 
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quanto o Escore D [t (264) = -5,52, p < 0,01] foram estatisticamente diferente entre homens e 

mulheres, corroborando a Hipótese 2. 

O Comportamento do Alto Brand Equity apresentou diferença de média entre 

mulheres (M = 3,61, DP = 1,77) e homens (M = 3,59, DP = 1,79), porém não foi significativo 

[t (272) = -0,81, p = 0,93], não permitindo corroborar a Hipótese 3. Entretanto, ressalta-se que 

as mulheres apresentaram médias estatisticamente superiores nos fatores Avaliativos do Alto 

Brand Equity [M = 6,28, DP = 0,83; homens: M = 5,97, DP = 1,16; t (213) = -2,62, p < 0,01] 

e Comportamental do Médio Brand Equity [M = 5,09, DP = 1,35; homens: M = 4,40, DP = 

1,55; t (249) = -4,13, p < 0,01]. Estes achados são congruentes com o aporte teórico. 

Por outro lado, os homens estão dispostos a pagar mais pela peça de roupa, 

independentemente do tipo de marca, os valores do Baixo [t (142) = 3,08, p < 0,01] e Médio 

Brand Equity [t (156) = 2,99, p < 0,01] foram estatisticamente significativos, e o Alto Brand 

Equity não significativo [t (202) = 1,25, p = 0,21], porém acompanhou o mesmo sentido. Este 

fato é teoricamente contraditório ao aporte teórico, visto que é possível defender que as 

mulheres estariam dispostas a pagar mais pela compra de uma camisa/blusa simples, de apenas 

uma cor, sem imagem, como questionado no instrumento de pesquisa, uma vez que possuem 

mais características positivas em relação à roupa. Porém, em consulta ao preço médio de uma 

peça de roupa como a descrita anteriormente, realizada pelo pesquisador nas lojas da capital 

paraibana analisadas na presente tese, durante o mês de abril de 2013, ou seja, um mês após a 

coleta dos dados, verificou-se que as mulheres indicaram valores mais próximos reais, ou 

seja, as mulheres têm maior conhecimento dos valores praticados no mercado quando 

comparadas aos homens. Assim, pode-se estimar que esse conhecimento de mercado é 

resultante de maior relacionamento das mulheres com o consumo de roupas. 

Vale ressaltar que a marca Toli, que compõe o Alto Brandy Equity, é direcionada 

apenas ao público feminino. Porém, defende-se que esse aspecto não interferiu no presente 



168 

estudo devido ao fato das demais marcas, Colcci e Calvin Klein, serem unissex e a variável 

Comportamental que poderia apresentar uma diferenciação devido às experiências do público 

feminino com a marca, não apresentou disparidade significativa entre os sexos. 

Seguindo a mesma proposição das hipóteses referentes ao gênero, a Preocupação com 

a Aparência foi menor para os homens (M = 3,68, DP = 1,24) do que para as mulheres (M = 

4,12, DP = 1,12), de forma significativa [t (250) = -3,21, p < 0,01]. Nas atitudes relativas ao 

Vestir-se para si, os homens também apresentaram valores (M = 4,61, DP = 1,48) menores 

que as mulheres (M = 5,11, DP: 1,37), sendo esta diferença estatisticamente significativa [t 

(260) = -3,06, p < 0,01]. 

Quanto ao Envolvimento com a Roupa, os homens (M = 4,51, DP: 0,99) apresentaram 

escores estatisticamente (t (229) = -4,28, p < 0,03) menores que as mulheres (M = 4,96, DP = 

0,78), sugerindo que as mulheres são mais envolvidas com roupas que os homens. 

De forma geral, pode-se corroborar com o arcabouço teórico que defende uma maior 

associação da mulher com as variáveis relacionados à roupa. No caso do valor atribuído a 

cada tipo de marca, mesmo os homens estando dispostos a pagar mais pela peça, os resultados 

indicaram que os valores propostos pelas mulheres estão mais próximos aos praticados pelo 

mercado. Nas demais variáveis relacionadas às roupas, em sua maioria, os escores obtidos 

pelo sexo feminino foi estatisticamente superior ao masculino. 
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Tabela 8. Matriz de correlação do Estudo 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

01 0,40
**

 0,18
**

 0,55
**

 -0,18
**

  0,13
*
 0,09  0,08 -0,02  0,04 0,07 0,09

*
  0,05 -0,04  0,04 -0,01  0,10

*
  0,09 

02   0,44
**

 0,25
**

 -0,11
*
  0,07 0,15

**
 -0,09  0,04  0,11

*
 0,07 0,00  0,04 -0,02 -0,08 -0,01 -0,08 -0,07 

03     0,21
**

 -0,03 -0,09 0,07 -0,04  0,08  0,02 0,09
*
 0,04  0,10

*
  0,05 -0,05  0,01 -0,11

*
 -0,16

**
 

04       -0,08  0,07 0,02  0,09 -0,09
*
  0,06 0,01 0,10

*
 -0,10

*
 -0,19

**
  0,04 -0,09  0,01  0,08 

05         -0,02 0,15
**

 -0,18
**

  0,08  0,10
*
 0,07 0,08 -0,07  0,15

**
  0,05  0,18

**
 -0,30

**
 -0,22

**
 

06           0,24
**

  0,29
**

 0,24
**

  0,15
**

 0,20
**

 0,22
**

  0,17
**

  0,09  0,18
**

  0,25
**

  0,11
*
  0,45

**
 

07             -0,09  0,25
**

  0,13
**

 0,14
**

 0,01  0,02  0,03  0,01  0,08 -0,07 -0,08 

08                0,15
**

 -0,20
**

 0,14
**

 0,21
**

  0,12
*
  0,20

**
  0,33

**
  0,06  0,56

**
  0,50

**
 

09                 -0,10
*
 0,04 0,05  0,03  0,14

**
  0,08  0,04  0,11

*
  0,11

*
 

10                    0,08 0,11
*
 -0,05 -0,11

*
  0,02  0,25

**
 -0,15

**
 -0,04 

11                     0,32
**

  0,37
**

  0,36
**

  0,35
**

  0,43
**

  0,04  0,08 

12                        0,24
**

  0,05  0,38
**

  0,46
**

  0,07  0,11
*
 

13                          0,32
**

  0,23
**

  0,31
**

  0,05  0,13
**

 

14                            0,33
**

  0,20
**

  0,11
*
  0,16

**
 

15                              0,35
**

  0,32
**

  0,22
**

 

16                                0,06  0,10
*
 

17                                  0,53
**

 

18                                   

19                                   

20                                   

21                                   

24                                   

25                                   

26                                   

27                                   

28                                   

29                                   

30                                   

31                                   

32                                   

33                                   
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  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

01  0,02  0,01  0,07  0,05  0,03 -0,28
**

 -0,25
**

  0,13
**

 -0,18
**

  0,02  0,19
**

 -0,10
*
  0,15

**
  0,17

**
 

02 -0,05 -0,08 -0,09  0,06  0,04 -0,23
**

 -0,20
**

  0,06 -0,14
**

  0,07  0,03 -0,08 -0,01 -0,01 

03 -0,11
*
 -0,03  0,00 -0,04 -0,04 -0,09 -0,14

**
  0,17

**
 -0,15

**
 -0,12

*
  0,14

**
 -0,23

**
  0,02  0,05 

04  0,01 -0,01  0,05 -0,05 -0,05 -0,22
**

 -0,29
**

  0,01 -0,15
**

 -0,08  0,13
*
 -0,17

**
  0,11

*
  0,08 

05 -0,16
**

 -0,06  0,01 -0,06 -0,03  0,14
**

  0,10
*
  0,03  0,17

**
 -0,04  0,12

*
 -0,11

*
  0,11

*
  0,06 

06  0,33
**

  0,26
**

  0,27
**

 -0,01 -0,02 -0,12
*
 -0,01  0,13

**
  0,07  0,17

**
  0,11

*
  0,17

**
  0,13

**
 -0,03 

07 -0,19
**

 -0,14
**

  0,09 -0,07 -0,05  0,03 -0,01  0,08 -0,03  0,04  0,05 -0,03 -0,09 -0,12
*
 

08  0,48
**

  0,43
**

  0,46
**

  0,01  0,02 -0,08 -0,03  0,14
**

 -0,03 -0,01  0,14
**

  0,12
*
  0,47

**
  0,19

**
 

09 0,07  0,08  0,16
**

 -0,01 -0,01  0,12
*
  0,09  0,11

*
  0,01  0,01  0,15

**
 -0,01  0,03  0,04 

10 -0,14
**

 -0,09 -0,09
*
  0,04 -0,03 -0,08 -0,15

**
  0,04 -0,05 -0,03  0,04 -0,03 -0,02 -0,066 

11  0,17
**

  0,17
**

  0,27
**

  0,03  0,01 -0,02  0,04  0,07  0,06  0,10
*
  0,15

**
  0,07  0,16

**
  0,12

*
 

12  0,07  0,08  0,13
**

 -0,11
*
 -0,13

**
 -0,07  0,03  0,14

**
 -0,01 -0,06  0,16

**
  0,04  0,33

**
  0,16

**
 

13  0,14
**

  0,15
**

  0,13
*
  0,04  0,02 -0,02  0,06  0,05  0,09  0,09  0,02  0,15

**
  0,04  0,06 

14  0,20
**

  0,24
**

  0,31
**

  0,04  0,05  0,17
**

  0,14
**

  0,09  0,11
*
  0,04  0,09  0,04  0,19

**
  0,09

*
 

15  0,28
**

  0,33
**

  0,31
**

  0,02 -0,07 -0,09
*
 -0,02  0,12

*
  0,01 -0,06  0,21

**
  0,02  0,29

**
  0,17

**
 

16  0,02  0,08  0,12
*
  0,01 -0,04 -0,03 -0,02  0,13

**
  0,01 -0,06  0,15

**
 -0,06  0,14

**
  0,05 

17  0,39
**

  0,35
**

  0,30
**

 -0,01  0,01  0,03  0,05  0,13
*
 -0,11

*
 -0,03  0,04  0,05  0,21

**
  0,10

*
 

18  0,56
**

  0,50
**

  0,40
**

  0,06  0,05 -0,02  0,01  0,10
*
  0,05  0,14

**
  0,03  0,14

**
  0,29

**
  0,06 

19    0,61
**

  0,56
**

  0,19
**

  0,19
**

 -0,06  0,11
*
  0,10

*
  0,10

*
  0,19

**
  0,07  0,26

**
  0,38

**
  0,22

**
 

20      0,50
**

  0,15
**

  0,14
**

 -0,10
*
 -0,02  0,03  0,05  0,10

*
 -0,02  0,13

**
  0,31

**
  0,09

*
 

21        0,08  0,08 -0,03  0,08  0,18
**

  0,08  0,13
**

  0,20
**

  0,13
**

  0,39
**

  0,15
**

 

22          0,93
**

 -0,06 -0,03 -0,04  0,04  0,10
*
 -0,03  0,14

**
 -0,02  0,03 

23           -0,01  0,02 -0,08  0,06  0,10
*
 -0,06  0,12

*
 -0,05 -0,03 

24              0,62
**

 -0,01  0,51
**

  0,11
*
 -0,06 -0,01 -0,13

**
 -0,14

**
 

25               -0,03  0,36
**

  0,29
**

 -0,03  0,11
*
 -0,03 -0,11

*
 

26                 -0,21
**

 -0,19
**

  0,77
**

 -0,11
*
  0,19

**
  0,42

**
 

27                    0,58
**

 -0,05  0,29
**

  0,03 -0,18
**

 

28                     -0,05  0,33
**

  0,06 -0,14
**

 

29                       -0,11
*
  0,23

**
  0,57

**
 

30                          0,26
**

  0,09 

31                            0,39
**

 
Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01 (test unicaudal). Nota: 01 = Critério Brasil de Classificação Econômica; 02 = Escolaridade; 03 = Idade; 04 = Renda; 05 = Desejabilidade Social; 06 = Julgamento afetivo; 

07 = Julgamento Passo-a-passo ; 08 = Significado simbólico; 09 = Significado utilitário; 10 = Necessidade de Cognição; 11 = Existência; 12 = Experimentação; 13 = Interativa; 14 = Normativa; 15 = 

Realização; 16 = Suprapessoal; 17 = Vestir-se para os outros; 18 = Vestir-se para si; 19 = Engajamento; 20 = Envolvimento; 21 = Preocupação com a aparência; 22 = Escore C; 23 = Escore D; 24 = 

Avaliativo do Baixo Brand Equity; 25 = Comportamental Baixo Brand Equity; 26 = Valor Baixo Brand Equity; 27 = Avaliativo do Médio Brand equity; 28 = Comportamental Médio Brand equity; 29 = 

Valor Médio Brand equity; 30 = Avaliativo do Alto Brand Equity; 31 = Comportamental Alto Brand Equity; 32 = Valor Alto Brand Equity. 
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8.3.2. Explicando as variáveis relacionadas à roupa 

Para analisar a capacidade preditiva das variáveis incluídas no presente estudo, foi 

executado um teste de correlação de Pearson que teve o objetivo de verificar as Hipóteses de 

4 a 7, que estão relacionadas ao poder preditivo das variáveis psicológicas individuais frente 

as variáveis relacionadas à roupa, e aos fatores Avaliativo, Comportamental e Valor dos 

diferentes níveis de Brand Equity. A Tabela 8 detalha a análise correlacional com todas as 

variáveis pesquisadas.  

Para a testagem das Hipóteses 4 e 6, analisaram-se os níveis de correção da subfunção 

valorativa Realização e o Significado Simbólico em relação ao Engajamento na Compra de 

Roupas. Foi entrada correlação significativa do Engajamento com a Realização (r = 0,28, p < 

0,01) e o Significado Simbólico (r = 0,48, p < 0,01). Além desses, o Engajamento se 

correlacionou com a Desejabilidade Social (r = -0,16, p, < 0,01), o Julgamento Afetivo (r = 

0,33, p < 0,01), o Julgamento Passo-a-passo (r = -0,19, p < 0,01), a Necessidade de Cognição 

(r = -0,14, p < 0,01) e as Subfunções Valorativas Existência (r = 0,17, p < 0,01), Interativa (r 

= 0,14, p < 0,01) e Normativa (r = 0,20, p < 0,01). 

Para uma melhor explicação do Engajamento na Compra de Roupas foi realizada uma 

Regressão Linear (stepwise) com todas as variáveis que apresentaram índices de correlação 

significativos. Assim, o Engajamento foi explicado pelo Significado Simbólico (β = 0,34, p < 

0,01), o Julgamento Afetivo (β = 0,26, p < 0,01), o Julgamento Passo-a-passo (β = -0,22, p < 

0,01) e subfunção valorativa Realização (β = 0,12, p < 0,01). O modelo total explica 33% (R
2
 

= 0,33) da variabilidade, como detalhado na Tabela 9. Em conjunto, as análises corroboram as 

Hipóteses 4 e 6.  
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Tabela 9. Regressão para a explicação do Engajamento na Compra de Roupa. 

VARIÁVEIS  F  BETA  t  

Significado Simbólico F(1,320) = 96,34*** 0,34 6,74*** 

Julgamento Afetivo F(2,319) = 59,25*** 0,26 5,22*** 

Julgamento Passo-a-passo  F(3,318) = 49,10*** -0,22 -4,67*** 

Realização F(4,317) = 38,92*** 0,12 2,46* 

  R = 0,57 

  R
2

 = 0,33 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.  

 

 Além desses achados, foi possível verificar que a Desejabilidade Social se relacionou 

negativamente com as seguintes variáveis relativas à roupa: Atitudes de Vestir-se para os 

outros (r = -0,30, p < 0,01), Vestir-se para si (r = -0,22, p < 0,01) e Engajamento na Compra 

de Roupas (r = -0,16, p < 0,01). As demais variáveis não apresentaram correlações 

significativas. Estes resultados indicam que o alto relacionamento com roupas pode ser um 

fator de baixa Desabilidade Social. Este aspecto pode estar relacionado à roupa e sua imagem 

de supérfluo (Ivanov, 2012), consumismo (Costa et al., 2008), vaidade e exibicionismo 

(Scatolin et al., 2012). 

 O Julgamento Afetivo apresentou correlação positiva com todas as variáveis explícitas 

relacionadas à roupa, como seguem: Atitudes de Vestir-se para os outros (r = 0,12, p < 0,05), 

de Vestir-se para si (r = 0,45, p < 0,01), com o Engajamento na Compra de Roupas (r = 0,33, 

p < 0,01), o Envolvimento com a Roupa (r = 0,26, p < 0,01) e Preocupação com a Aparência 

(r = 0,27, p < 0,01). Estes resultados indicam que a relação das pessoas com as roupas está 

ligada a julgamentos que consideram afetos e emoções, sendo esses objetos avaliados de 

forma mais holística, considerando suas implicações simbólicas.  

 Quanto ao Julgamento Passo-a-passo os resultados estatisticamente significativos (p < 

0,05) apresentaram uma correlação negativa com as variáveis associadas à roupa. As 

correlações foram verificadas com as variáveis Engajamento na Compra de Roupa (r = -0,19, 

p < 0,01) e Envolvimento com a Roupa (r = -0,14, p < 0,01), indicando que quanto maior a 
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característica de se julgar de forma fragmentada, considerando cada detalhe do objeto, menor 

será o relacionamento com as variáveis frente à roupa. As demais variáveis não apresentaram 

correlação significativa. 

 O Significado Simbólico foi a variável psicológica individual que apresentou os 

maiores coeficientes de correlação com as variáveis explícitas relacionadas a roupas, como 

seguem: Atitudes de Vestir-se para os outros (r = 0,56, p < 0,01), Vestir-se para si (r = 0,50, p 

< 0,01), Engajamento na Compra de Roupas (r = 0,48, p < 0,01), Envolvimento (r = 0,43, p < 

0,01) e Preocupação com a aparência (r = 0,46, p < 0,01), sugerindo que as variáveis 

relacionadas a roupas são influenciadas pelos seus significados simbólicos. Já o Significado 

Utilitário apresentou correlação positiva com as atitudes do Vestir-se para os outros (r = 11, p 

< 0,05), Vestir-se para si (r = 0,11, p < 0,05) e Preocupação com a Aparência (r = 0,16, p < 

0,01), indicando que esses fatores estão ligados aos atributos dos produtos e sua utilidade 

prática. 

 A Necessidade de Cognição obteve uma relação negativa com as variáveis explícitas 

relacionadas a roupas, como se indicam: r = -0,15 (p < 0,01) com as atitudes de Vestir-se para 

os outros, r = -0,14 (p < 0,01) para o Engajamento na Compra de Roupas, r = -0,09 (p < 0,05) 

com o Envolvimento e r = -0,09 (p < 0,05) com a Preocupação com a Aparência. A pesquisa 

apontou que quanto maior a necessidade de obter informações e mais informada a pessoa está, 

menor serão as avaliações das variáveis relacionadas à roupa. 

 Os Valores Humanos, por sua vez, se correlacionaram positivamente com as variáveis 

relacionadas à roupa, com destaque para a subfunção Realização que apresentou relação com 

todas as variáveis, sendo as mais fortes entre as subfunções valorativas. A relação mais forte 

foi encontrada entre esta subfunção e o Envolvimento (r = 0,33, p < 0,01), seguida pelas 

atitudes de Vestir-se para os outros (r = 0,32, p < 0,01), a Preocupação com a Aparência (r = 

0,31, p < 0,01), o Engajamento na Compra de Roupas (r = 0,28, p < 0,01) e, por fim, as 
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atitudes de Vertir-se para si (r = 0,22, p < 0,01). Os resultados mostram que a relação com a 

roupa pode estar ligada ao fato das pessoas a utilizarem para mostrarem seus valores de êxito, 

poder e prestígio.  

 Uma segunda subfunção que se correlacionou com todas as variáveis explícitas ligadas 

às roupas foi a Normativa, indicando que o ato de comprar roupas pode estar ligado a fatores 

de tradição ou normas socialmente estabelecidas, sendo a correlação com a Preocupação com 

a Aparência a mais forte (r = 0,31, p < 0,01), seguida pelo Envolvimento (r = 0,24, p < 0,01), 

depois o Engajamento (r = 0,20, p < 0,01), as atitudes do Vestir-se para si (r = 0,16, p < 0,01) 

e Vestir-se para os outros (r = 0,11, p < 0,05).  

 A subfunção Existência apresentou correlação com a Preocupação com a Aparência (r 

= 0,27, p < 0,01), o Envolvimento (r = 0,17, p < 0,01) e o Engajamento (r = 0,17, p < 0,01). 

Não houve relação com as Atitudes. Essas correlações indicam que as variáveis associadas à 

roupa podem estar ligadas às questões de sobrevivência biológica e psicológica do indivíduo. 

Os valores da subfunção Interativa apresentaram correlação com o Envolvimento (r = 

0,14, p < 0,01), o Engajamento (r = 0,14, p < 0,01), as atitudes do Vestir-se para si (r = 0,13, 

p < 0,01) e a Preocupação com a Aparência (r = 0,13, p < 0,01). Estes resultados sugerem 

que as relações com as roupas podem estar ligadas a questões de relacionamentos e interações 

sociais, como reconhecimento ou pertença grupal. 

 A Experimentação se correlacionou positivamente com a Preocupação com a 

Aparência (r = 0,13, p < 0,01) e o Vestir-se para si (r = 0,11, p < 0,05), indicando que esses 

dois fatores podem estar relacionados a questões do uso de roupas como forma de conseguir 

atender seus objetivos de sexualidade, prazer e emoção.  

 A subfunção Suprapessoal apresentou correlação com a Preocupação com a 

Aparência (r = 0,12, p < 0,01) e o Vestir-se para si (r = 0,10, p < 0,05), o que pode sugerir 
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que a apreciação pelo belo ou simbolizando o conhecimento e a maturidade, que são valores 

característicos desta subfunção. 

 Quando analisado o relacionamento entre as variáveis explicitas referentes às roupas, 

verificou-se que elas estão positivamente correlacionadas entre si, variando de r = 0,30 (p < 

0,01) entre a Preocupação com a Aparência e as atitudes de Vestir-se para os outros, a r = 

0,61 (p < 0,01) entre o Engajamento na Compra de Roupas e o Envolvimento com as roupas. 

Estes resultados indicam que as variáveis se influenciam mutuamente, ou seja, quanto maior o 

Envolvimento, mais positivas serão as Atitudes Frente ao Consumo de Roupas, maior será a 

Preocupação com a Aparência e mais Engajados na Compra de Roupas. 

 Já as atitudes implícitas foram influenciadas pelos valores da subfunção 

Experimentação que apresentou relação negativa com o Escore C (r = -0,11, p < 0,05) e o 

Escore D (r = -0,13, p < 0,01), indicando que quanto mais experimentalista o participante, 

mais lenta era a associação entre as categorias Importante e Roupa. Porém, a maior correlação 

foi constatada entre as variáveis relacionadas à roupa e as medidas implícitas, sendo que o 

Escore C se correlacionou positivamente com o Engajamento na Compra de Roupas (r = 

0,18, p < 0,01) e o Envolvimento com a roupa (r = 0,15, p < 0,01); no mesmo sentido foi 

encontrada uma correlação com a Preocupação com a Aparência (r = 0,08, p = 0,08), porém 

marginal. O Escore D repetiu o mesmo padrão, correlacionando-se positivamente com o 

Engajamento (r = 0,19, p < 0,01), o Envolvimento (r = 0,14, p < 0,01) e, marginalmente, com 

a Preocupação com a Aparência (r = 0,08, p = 0,07). 

Para uma explicação mais parcimoniosa de como as variáveis psicológicas individuais 

influenciam as variáveis relacionadas à roupa, foi executada uma Regressão Linear Múltipla 

(stepwise) com todas as variáveis que apresentaram correlação com esses construtos. Segundo 

Dancey e Reidy (2006), a análise de regressão é uma extensão da análise de correlação, 

enquanto a correlação indica a relação entre duas variáveis (magnitude e direção), a regressão 
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permite avaliar o efeito que uma ou mais variáveis antecedentes (x, x1, x2, etc) tem em uma 

variável consequente (y). Na Análise Linear Múltipla (stepwise) as variáveis que apresentam 

altos índices de multicolinearidade são excluídas. 

Conforme a Tabela 10, constatou-se que o Significado Simbólico (β = 0,46, p < 0,01), 

a Desejabilidade Social (β = -0,23, p < 0,01) e a subfunção valorativa Realização (β = 0,18, p 

< 0,01) explicaram significativamente as atitudes de Vestir-se para si. O modelo total explica 

38% (R
2
 = 0,38) da variabilidade. 

 

Tabela 10. Regressão para a explicação das atitudes de Vestir-se para os outros. 

Variáveis  Contraste  β t  

Significado Simbólico   F(1,320) = 145,59*** 0,46 9,59*** 

Desejabilidade Social  F(2,319) = 87,20*** -0,23 -5,00*** 

Realização F(3,318) = 65,53*** 0,18 3,83*** 

  R = 0,62 

  R
2

 = 0,38 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.  

   

Na Tabela 11 se verifica que as atitudes de Vestir-se para si foram significativamente 

explicadas pelo Significado Simbólico (β = 0,38, p < 0,01), o Julgamento Afetivo (β = 0,33, p 

< 0,01) e a Desejabilidade Social (β = -0,15, p < 0,01). O modelo total explicou 37% (R
2
 = 

0,37) da variabilidade. 

 

Tabela 11. Regressão para a explicação das atitudes de Vestir-se para si. 

Variáveis  Contraste  β t  

Significado Simbólico F(1,320) = 107,87*** 0,38 7,99*** 

Julgamento Afetivo F(2,319) = 85,51*** 0,33 7,09*** 

Desejabilidade Social F(3,318) = 62,17*** -0,15 -3,23*** 

  R = 0,61 

  R
2

 = 0,37 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.  

 

De acordo com o que se observa na Tabela 12, as análises mostraram que o 

Significado Simbólico (β = 0,29, p < 0,01), a subfunção valorativa Realização (β = 0,17, p < 
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0,01), o Julgamento Afetivo (β = 0,17, p < 0,01), o Julgamento Passo-a-passo (β = -0,16, p < 

0,01) e a subfunção valorativa Normativa (β = 0,12, p < 0,01) explicaram significativamente 

o Envolvimento com a roupa. O modelo total explica 27% (R
2
 = 0,27) da variabilidade. 

 

Tabela 12. Regressão para a explicação do Envolvimento com a Roupa. 

Variáveis  Contraste  β t  

Significado Simbólico F(1,320) = 96,34*** 0,29 5,40*** 

Realização F(4,317) = 38,92*** 0,17 3,13** 

Julgamento Afetivo F(2,319) = 59,25*** 0,17 3,26** 

Julgamento Passo-a-passo  F(3,318) = 49,10*** -0,16 -3,17** 

Normativa F(4,317) = 38,92*** 0,12 2,29* 

  R = 0,52 

  R
2

 = 0,27 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.  

 

Na Tabela 13 pode ser verificado que a Preocupação com a Aparência foi 

significativamente explicada pelo Significado Simbólico (β = 0,37, p < 0,01), as subfunções 

valorativas Normativa (β = 0,12, p < 0,01) e Existência (β = 0,13, p < 0,05) e o Julgamento 

Afetivo (β = 0,12, p < 0,05). O modelo total explicou 29% (R
2
 = 0,29) da variabilidade. 

 

Tabela 13. Regressão para a explicação da Preocupação com a Aparência. 

Variáveis  Contraste  β t  

Significado Simbólico F(1,320) = 96,74*** 0,37 7,38** 

Normativa F(2,319) = 59,39*** 0,18 3,42** 

Existência F(3,318) = 42,40*** 0,13 2,42* 

Julgamento Afetivo F(4,317) = 33,29*** 0,12 2,41* 

  R = 0,54 

  R
2

 = 0,29 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.  

 

De acordo com a Tabela 14 a seguir, as atitudes implícitas frente à roupa, avaliadas 

por meio do Escore D, foram significativamente explicadas pelo Engajamento na Compra de 

Roupas (β = 0,20, p < 0,01) e a subfunção valorativa Experimentação (β = -0,15, p < 0,01). O 

modelo total explicou 6% (R
2
 = 0,06) da variabilidade.  
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Tabela 14. Regressão para a explicação das atitudes implícitas por meio do Score D. 

Variáveis  Contraste  β t  

Engajamento F(1,320) = 11,96*** 0,20 3,67*** 

Experimentação F(2,319) = 9,71*** -0,15 -2,69*** 

  R = 0,24 

  R
2

 = 0,06 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.  

 

Por fim, observa-se nesta tabela que para o Escore C foi encontrado o mesmo modelo 

explicativo, variando apenas a magnitude dos valores do Engajamento (β = 0,20, p < 0,01) e 

da subfunção valorativa Experimentação (β = -0,12, p < 0,01), explicando 5% (R
2
 = 0,05) da 

variabilidade. 

 

8.3.3. Modelo explicativo para as variáveis mercadológicas 

Para avaliar as variáveis mercadológicas relacionadas à roupa, o Questionário de 

Conhecimento ou Experiências com o Consumo de Roupas foi aplicado considerando três 

tipos de marcas ou lojas, sendo elas as de Baixo Brand Equity (Cattan, Emmanuelle e 

Esplanada), Médio Brand Equity (Riachuelo, C&A e Renner) e Alto Brand Equity (Toli, 

Colcci e Calvin Klein). Antes de proceder às análises do modelo explicativo, buscou-se 

verificar se esses três grupos de marcas foram percebidos de forma diferente, considerando as 

variáveis Avaliativas, Comportamentais e Valor para cada tipo de Brand Equity. Para isso, 

realizou-se uma ANOVA comparando as médias de cada variável, considerando as amostras 

de cada grupo de marca.  

 Com esta análise foi verificado que o fator Avaliativo das marcas apresentou 

médias estatisticamente diferentes [F (2,963) = 670,00, p < 0,01], sendo que as marcas do 

Baixo Brand Equity apresentaram o menor valor (M = 2,87, DP = 1,26), seguidas pelo Médio 

Brand Equity (M = 4,40, DP = 1,16) e os maiores valores foram conseguidos pelas marcas do 
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Alto Brand Equity (M = 6,16, DP = 0,99), o que corrobora os achados do Estudo 3. O 

detalhamento da análise pode ser visualizado na Tabela 15. 

 

Tabela 15. Comparação entre as médias do fator Avaliativo das marcas. 

Grupo de marcas Média Desvio padrão Razão F 

Baixo Brand Equity 2,87 a 1,26 
F(2,963) = 670,00; p 

< 0,001 
Médio Brand Equity 4,40 b 1,16 

Alto Brand Equity 6,16 c 0,99 

Notas: As médias que não compartilham o mesmo subscrito são diferentes a um p < 0,001, no 

teste post hoc de Tukey. 

 

 Conforme a Tabela 16, o fator Comportamental das marcas apresentou médias 

estatisticamente diferentes [F (2,963) = 119,80, p < 0,01], sendo que as marcas do Baixo 

Brand Equity apresentaram o menor valor (M = 2,90, DP = 1,49), seguidas pelo Alto Brand 

Equity (M = 3,60, DP = 1,77) e o Médio Brand Equity (M = 4,81, DP = 1,47). Diferente do 

fator Avaliativo, que segue a sequência do Baixo, Médio e Alto Brand Equity, o fator 

Comportamental apresentou os maiores valores para as marcas do Médio Brand Equity, 

indicando maior possibilidade de comportamentos de compras para essas lojas, o que pode ser 

explicado pela segmentação de público dessas lojas estarem em consonância com a renda da 

amostra do presente estudo. 

 

Tabela 16. Comparação entre as médias do fator Comportamental das marcas. 

Grupo de marcas Média Desvio padrão Razão F 

Baixo Brand Equity 2,90 a 1,49 
F(2,963) = 119,80; p 

< 0,001 
Médio Brand Equity 4,81 b 1,47 

Alto Brand Equity 3,60 c 1,77 

Notas: As médias que não compartilham o mesmo subscrito são diferentes a um p < 0,001, no 

teste post hoc de Tukey 

 

Na Tabela 17 se apresentam os resultados sobre o Valor que as pessoas estão dispostas 

a pagar por uma camisa/blusa simples, de apenas uma cor, sem imagens, que, como 

perguntado na pesquisa, variou significativamente entre os três tipos de marca [F (2,963) = 
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73,41, p < 0,001], seguindo a sequência do Baixo (M = 28,30, DP = 30,96), Médio (M = 

37,78, DP = 35,08) e Alto Brand Equity (M = 79,00, DP = 85,87), corroborando os achados 

do Estudo 3. 

 

Tabela 17. Comparação entre os Valores médios por marca. 

Grupo de marcas Média Desvio padrão Razão F 

Baixo Brand Equity 28,30 a 30,96 
F(2,963) = 73,41; p 

< 0,001 
Médio Brand Equity 37,78 b 35,08 

Alto Brand Equity 79,00 c 85,87 

Notas: As médias que não compartilham o mesmo subscrito são diferentes a um p < 0,05, no 

teste post hoc de Tukey. 

 

Nas análises para a testagem das Hipóteses 5 e 7 verificou-se que a subfunção 

valorativa Realização (r = 0,29, p < 0,01) e o Significado Simbólico (r = 0,47, p < 0,01) 

correlacionaram-se com a Intenção Comportamental do Alto Brand Equity. Em uma análise 

de Regressão Linear avaliando a capacidade preditiva da Realização (β = 0,26, p < 0,01) e do 

Significado Simbólico (β = 0,63, p < 0,01) frente à Intenção Comportamental do Alto Brand 

Equity, foi encontrado um modelo que explicou 24% da variância (R
2
 = 0,24), resultados que 

corroboram as Hipóteses 5 e 7. 

Para uma explicação das demais variáveis mercadológicas, realizou-se uma Regressão 

Hierárquica (Stepwise) utilizando como variáveis antecedentes as características 

demográficas (Bloco 1: Critério Brasil de Classificação Econômica, Renda, Idade e 

Escolaridade), as variáveis psicológicas individuais (Bloco 2: As subfunções valorativas 

Existência, Experimentação, Interativa, Normativa, Suprapessoal e Realização, a 

Desejabilidade Social, a Necessidade de Cognição, os Julgamentos Afetivos e Passo-a-passo 

e as atribuições de Significado Afetivo e Utilitário) e as variáveis relativas à roupa (Bloco 3: 

Atitudes do Vestir-se para os outros e Vestir-se para si, o Envolvimento, Engajamento na 

Compra de Roupas, Preocupação com a Aparência e Atitudes Implícitas Frente à Roupa); 

como variáveis consequentes os fatores Avaliativos, Comportamental e Valor para cada um 
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dos grupos de marcas, resultando em nove análises de regressão, como descrito nas páginas a 

seguir. 

Como pode ser observado na Tabela 18, as variáveis Renda e Escolaridade agrupadas 

no Bloco 1, contribuíram com 9% da variância explicada. Com a entrada da variável do Bloco 

2 (Necessidade de Cognição), o poder preditivo das variáveis aumentou para 11%, havendo 

acréscimo de 2% na variância (R² Mudança). Assim as variáveis demográficas foram as que 

possuíram maior capacidade explicativa para o fator Comportamental das marcas com Baixo 

Brand Equity. Estes achados evidenciam que pessoas que possuem maior Renda, maior nível 

de Escolaridade e maiores escores de Necessidade de Cognição apresentaram menor intenção 

de comportamento de consumo frente às marcas do Baixo Brand Equity. 

 

Tabela 18. Regressão para explicar o atributo Comportamental do Baixo Brand Equity. 

Comportamento do Baixo Brand Equity 

Modelos Preditores Beta R
2
 R

2
 ajustado R

2
 mudança 

Bloco 1 Renda 

Escolaridade  

-0,24*** 

-0,12* 

0,09*** 0,08*** 0,09*** 

Bloco 2 Necessidade de Cognição  -0,12* 0,11*** 0,10*** 0,02*** 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.  

 

Como pode ser observado na Tabela 19, as variáveis Critério Brasil e Escolaridade 

agrupadas no Bloco 1, contribuíram com 9% da variância explicada. Com a entrada das 

variáveis do Bloco 2 (subfunções Normativas e Realização e o Significado Utilitário), o poder 

preditivo das variáveis aumentou para 15%, havendo acréscimo de 6% na variância (R² 

Mudança). Com a agregação da variável do Bloco 3 (Envolvimento na Compra de Roupas), o 

aumento foi de 2% da variância. Esses resultados indicam que as variáveis demográficas 

foram as que apresentaram maior poder de explicação para a Avaliação das marcas com Baixo 

Brand Equity. Ressalta-se que as variáveis demográficas, os valores de realização e o 

envolvimento com a roupa estão inversamente relacionados com a Avaliação dessas marcas, 

indicando que quanto maior o valor dessas variáveis pior a avaliação do Baixo Brand Equity. 
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As variáveis que se correlacionaram positivamente foram o Significado Utilitário e os valores 

Normativos. 

 

Tabela 19. Regressão para explicar o atributo Avaliativo do Baixo Brand Equity. 

Avaliativo do Baixo Brand Equity 

Modelos Preditores Beta R
2
 R

2
 ajustado R

2
 mudança 

Bloco 1 Critério Brasil 

Escolaridade 

-0,19** 

-0,17** 

0,09*** 0,09*** 0,09*** 

Bloco 2 Normativo 

Realização 

Significado Utilitário 

 0,22*** 

-0,14* 

 0,11* 

0,15*** 0,14*** 0,06*** 

Blobo 3  Envolvimento  -0,13* 0,17*** 0,15*** 0,02*** 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.  

 

De acordo com a Tabela 20, as variáveis Idade (Bloco 1), Julgamento Afetivo (Bloco 

2) e a Preocupação com a aparência (Bloco 3) em conjunto explicaram 7% da variação, 

sendo que o Bloco 1 foi o responsável pela maior variância explicativa (3%, R² Mudança) do 

modelo. Com esses resultados, indica-se que as variáveis demográficas possuem maior 

capacidade explicativa para as marcas com Baixo Brand Equity. 

 

Tabela 20. Regressão para explicar o atributo Valor do Baixo Brand Equity. 

Atributo valor do Baixo Brand Equity 

Modelos Preditores Beta R
2
 R

2
 ajustado R

2
 mudança 

Bloco 1 Idade 0,18** 0,03** 0,03** 0,03** 

Bloco 2 Julgamento Afetivo 0,11 0,05*** 0,05*** 0,02*** 

Bloco 3 Preocupação  0,15** 0,07*** 0,07*** 0,02*** 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.  

 

Como pode ser observado na Tabela 21, as variáveis Idade (Bloco 1), Julgamento 

Afetivo (Bloco 2) e Engajamento (Bloco 3) explicaram conjuntamente 6% da variância total. 

A variável psicológica individual foi a que apresentou maior poder explicativo na variância 

(3%; R² Mudança) para o Comportamento do Médio Brand Equity. 
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Tabela 21. Regressão para explicar o atributo Comportamental do Médio Brand Equity. 

Comportamento do médio Brand Equity 

Modelos Preditores Beta R
2
 R

2
 ajustado R

2
 mudança 

Bloco 1 Idade  -0,09* 0,01* 0,01* 0,01* 

Bloco 2 Julgamento Afetivo 0,12* 0,04** 0,03** 0,03** 

Bloco 3 Engajamento 0,05* 0,06*** 0,05*** 0,02*** 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.  

 

A Tabela 22 apresenta as variáveis Critério Brasil e Idade agrupadas no Bloco 1, 

contribuindo com 5% da variância explicada. Com a entrada das variáveis do Bloco 2, 

Desejabilidade Social e a subfunção Interativa, o poder preditivo aumentou para 8%, havendo 

acréscimo de 3% na variância (R² Mudança). Esses resultados indicam que as variáveis 

demográficas são as que possuem maior poder de explicação da Avaliação das marcas com 

Médio Brand Equity. Neste caso, as variáveis demográficas tiveram maior poder de 

explicação, apresentando influência negativa, enquanto que as variáveis psicológicas 

individuais apresentaram uma relação positiva com a avaliação do Médio Brand Equity. 

 

Tabela 22. Regressão para explicar o atributo Avaliativo do Médio Brand Equity. 

Avaliativo do Médio Brand equity 

Modelos Preditores Beta R
2
 R

2
 ajustado R

2
 mudança 

Bloco 1 Critério Brasil 

Idade 

-0,14** 

-0,13** 

0,05*** 0,04*** 0,05*** 

Bloco 2 Desejabilidade Social 

Interativa 

0,08* 

0,10* 

0,08*** 0,07*** 0,03*** 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.  

 

Como pode ser observado na Tabela 23, a variável Critério Brasil, no Bloco 1, 

contribuiu com 4% da variância explicada. Com a entrada das variáveis do Bloco 2 

(subfunção valorativa Realização, Desejabilidade Social e Significado Utilitário), o poder 

preditivo aumentou para 12%, havendo um acréscimo de 8% na variância (R² Mudança). Com a 

agregação da variável do Bloco 3 (Preocupação com a Aparência) o aumento foi de 1% na 
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explicação da variância. Estes resultados indicam que as variáveis do Bloco 2 são as que 

possuem maior poder de explicação do Valor das marcas com Médio Brand Equity. 

 

Tabela 23. Regressão para explicar o atributo Valor do Médio Brand Equity. 

Atributo Valor do Médio Brand equity 

Modelos Preditores Beta R
2
 R

2
 ajustado R

2
 mudança 

Bloco 1 Critério Brasil 0,21*** 0,04** 0,03** 0,04** 

Bloco 2 Realização  

Desejabilidade Social 

Significado Utilitário 

0,15** 

0,15** 

0,11* 

0,12*** 0,11*** 0,08*** 

Bloco 3 Preocupação  0,12* 0,13*** 0,12*** 0,01*** 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.  

 

Na Tabela 24 fica evidenciado que a variável Critério Brasil, no Bloco 1, contribuiu 

com 2% da variância explicada. Com a entrada das variáveis do Bloco 2 (Significado 

Simbólico, a subfunção Experimentação e a Desejabilidade Social), o poder preditivo das 

variáveis aumentou para 33%, havendo um acréscimo de 31% na variância (R² Mudança). Com a 

agregação da variável do Bloco 3, Engajamento na Compra de Roupas, o aumento foi de 4% 

da variância explicada. Esses resultados indicam que as variáveis do Bloco 2 são as que 

possuem maior poder de explicação do Comportamento das marcas com Alto Brand Equity, 

sendo seguidas pela variável do Bloco 3. 

 

Tabela 24. Regressão para explicar o atributo Comportamental do Alto Brand Equity. 

Comportamento do Alto Brand Equity 

Modelos Preditores Beta R
2
 R

2
 ajustado R

2
 mudança 

Bloco 1 Critério Brasil 0,14** 0,02** 0,02** 0,02** 

Bloco 2 Significado simbólico 

Experimentação 

Desejabilidade Social 

0,35*** 

0,21*** 

0,22*** 

0,33*** 0,32*** 0,31*** 

Bloco 3 Engajamento 0,24*** 0,37*** 0,36*** 0,04*** 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.  

 

Como detalhado na Tabela 25, as variáveis Renda e Idade, no Bloco 1 contribuíram 

com 7% da variância explicada. Com a entrada das variáveis do Bloco 2 (Julgamento afetivo, 
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subfunção Interativa e Desejabilidade Social), o poder preditivo aumentou para 12%, 

havendo um acréscimo de 5% na variância (R² Mudança). Com a agregação da variável do Bloco 

3, Engajamento na Compra de Roupas, o aumento foi de 3% da variância. Esses resultados 

indicam que as variáveis demográficas são as que possuem maior poder de explicação da 

Avaliação das marcas com Alto Brand Equity.  

 

Tabela 25. Regressão para explicar o atributo Avaliativo do Alto Brand Equity. 

Avaliativo do Alto Brand Equity 

Modelos Preditores Beta R
2
 R

2
 ajustado R

2
 mudança 

Bloco 1 Idade  

Renda 

-0,19*** 

-0,13* 

0,07** 0,06*** 0,07*** 

Bloco 2 Julgamento Afetivo 

Interativa 

Desejabilidade Social 

0,08* 

0,10* 

-0,08* 

0,12*** 0,11*** 0,05*** 

Bloco 3 Engajamento 0,18*** 0,15*** 0,14*** 0,03*** 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.  

 

Segundo o que se pode observar na Tabela 26, no Valor do Alto Brand Equity a maior 

capacidade explicativa do modelo foi do Bloco 2, com as variáveis Significado Simbólico, 

Julgamento Passo-a-passo e a subfunção Realização, apresentando explicação de 6% da 

variância total do modelo. A segunda maior influência veio do Bloco 1, Critério Brasil, com 

3%, seguida pelo Bloco 3, Engajamento, com o acréscimo de 1%. O modelo total explicou 

10% da variância. 

Tabela 26. Regressão para explicar o atributo valor do Alto Brand Equity. 

Atributo valor do Alto Brand Equity 

Modelos Preditores Beta R
2
 R

2
 ajustado R

2
 mudança 

Bloco 1 Critério Brasil 0,16** 0,03** 0,02** 0,03** 

Bloco 2 Significado Simbólico 

Julgamento Passo-a-passo  

Realização 

0,06 

-0,10* 

0,11* 

0,09*** 0,07*** 0,06*** 

Bloco 3 Engajamento 0,13* 0,10*** 0,08*** 0,01*** 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.  

Destaca-se que apesar de não fazerem parte das variáveis explicativas dos fatores 

relacionados às marcas, descritas nas análises de regressão, as Medidas Implícitas se 
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correlacionaram positivamente com o Avaliativo do Alto Brand Equity: [Escore C (r = 0,10, p 

< 0,05) e Escore D (r = 0,10, p < 0,05)] e o Comportamental do Médio Brand Equity [Escore 

C (r = 0,14, p < 0,01) e Escore D (r = 0,12, p < 0,05)], como pode ser visualizado na Tabela 8 

anteriormente apresentada. 

 Em conjunto, as análises de Regressão indicaram que as variáveis psicológicas 

individuais foram as que apresentaram maior poder explicativo para os fatores 

Comportamental e Valor do Alto Brand Equity. Para o Avaliativo, as variáveis com maior 

poder explicativo foram as Demográficas. 

 Para testar a Hipótese 8 foram considerados os índices de Correlação e Regressão das 

Atitudes do Vestir-se para os outros e a Subfunção Valorativa Realização e sua relação com o 

fator Comportamental do Alto Brand Equity. O modelo a ser comprovado é uma mediação 

derivada da hierarquia Valores  Atitudes  Intenção Comportamental, de Homer e Kahle 

(1988) testadas em pesquisas como Milfont et al. (2010) e Gouveia et al. (2010). Estes 

achados são descritos na Tabela 27 a seguir. 

 

Tabela 27. Modelo de mediação frente ao fator Comportamental. 

Brand Equity Relação Causal A  B Relação Causal B  C Z de Sobel p < 

Alto 

Realização  Vestir-se para 

os outros 

a  = 0,52 

Sa = 0,10 

Vestir-se para os outros 

Intenção Comportamental  

b  = 0,16 

Sb = 0,07 

2,09 0,04 

Notas: a = coeficiente de regressão não-padronizado para a associação entre a variável 

antecedente e a variável mediadora; Sa = erro padrão de a; b = coeficiente de regressão não-

padronizado para a variável mediadora e a variável critério; Sb = erro padrão de b. 

 

As análises mostraram que a variável atitudinal Vestir-se para os outros, mediou, de 

forma significativa (z de Sobel > 2,09, p < 0,04), a relação entre a subfunção valorativa 

Realização e a Intenção Comportamental do Alto Brand Equity. Isso indica que os valores de 

Realização têm sua relação com o Comportamento de consumo das marcas ou lojas de Alto 
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Brand Equity influenciado pelas Atitudes de Vestir-se para os outros. Corrobora-se, portanto, 

a Hipótese 8. 

Além da análise acima, foi possível testar uma adaptação desse modelo com as demais 

variáveis desta pesquisa, analisando a seguinte hierarquia: variáveis psicológicas individuais 

 variáveis relacionadas ao objeto  intenção comportamental. Neste caso, decidiu-se não 

inserir o fator Avaliativo das marcas, por não se tratar de uma variável de intenção 

comportamental.  

 As variáveis escolhidas para fazerem parte do teste de mediação foram as que 

apresentaram relações significativas com os fatores Comportamentais nos testes de Regressão 

Hierárquica, anteriormente descritos. No que se refere à capacidade mediadora das variáveis 

relacionadas à roupa, entre as variáveis psicológicas individuais e o fator Comportamento, as 

análises mostraram que a maioria das relações foi significativa, com resultados que 

corroboram o modelo de mediação (z de Sobel > 1,96, p < 0,05). O único conjunto de 

variáveis que não obteve um resultado significativo foi a mediação entre a subfunção 

Experimentação  Engajamento  Comportamental (z de Sobel = 1,46, p = 0,15). 

Analisando a Tabela 2, verificou-se que não existe correlação (r = 0,07, p = 11) entre a 

subfunção Experimentação e o Engajamento, o que prejudicou a mediação. A Tabela 28 

apresenta os resultados destas análises. 
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Tabela 28. Comprovação dos modelos de mediação frente ao fator Comportamental. 

Brand Equity Relação Causal A  B Relação Causal B  C Z de Sobel p < 

Alto 

Significado Simbólico  

Engajamento 

a  = 0,67 

Sa = 0,07 

Engajamento  

Comportamental 

b  = 0,21 

Sb = 0,06 

3,28 0,01 

Alto 

Experimentação  

Engajamento 

a  = 0,13 

Sa = 0,10 

Engajamento  

Comportamental 

b  = 0,37 

Sb = 0,05 

1,42 0,15 

Alto 

Desabilidade Social  

Engajamento 

a  = -0,08 

Sa = 0,03 

Engajamento  

Comportamental 

b  = 0,42 

Sb = 0,05 

-2,57 0,01 

Médio 

Julgamento Afetivo  

Engajamento 

a  = 0,68 

Sa = 0,11 

Engajamento  

Comportamental 

b  = 0,12 

Sb = 0,05 

2,05 0,04 

Notas: a = coeficiente de regressão não-padronizado para a associação entre a variável 

antecedente e a variável mediadora; Sa = erro padrão de a; b = coeficiente de regressão não-

padronizado para a variável mediadora e a variável critério; Sb = erro padrão de b. 

 

 Caso haja a substituição da subfunção Experimentação por uma que apresente 

correlação entre as duas variáveis, neste caso a de Realização, o modelo apresentará 

resultados significativos (z de Sobel = 3,92 p < 0,01), como pode ser visualizado na Tabela 

29. 

 

Tabela 29. Análise da mediação frente ao fator Comportamental. 

Brand Equity Relação Causal A  B Relação Causal B  C Z de Sobel p < 

Alto 

Realização  Engajamento 

a  = 0,49 

Sa = 0,09 

Engajamento  

Comportamental  

b  = 0,34 

Sb = 0,06 

3,92 0,01 

Notas: a = coeficiente de regressão não-padronizado para a associação entre a variável 

antecedente e a variável mediadora; Sa = erro padrão de a; b = coeficiente de regressão não-

padronizado para a variável mediadora e a variável critério; Sb = erro padrão de b. 

 

Decidiu-se, ainda, testar o mesmo modelo para a explicação da variável Valor, visto 

que essa também indica uma intenção comportamental frente ao consumo de roupas. Assim, 

como na análise anterior, as variáveis escolhidas para fazerem parte do teste de mediação 
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foram as que apresentaram relações significativas com o Valor nos testes de Regressão 

Hierárquica, anteriormente descritos. Os resultados estão detalhados na Tabela 30. 

 

Tabela 30. Comprovação dos modelos de mediação frente ao Valor. 

Brand equity Relação Causal A  B Relação Causal B  C Z de Sobel p < 

Alto  

Significado Simbólico  

Engajamento 

a  = 0,69 

Sa = 0,07 

Engajamento  Valor  

b  = 8,39 

Sb = 3,16 
2,56 0,01 

Alto 

Julgamento Passo-a-passo  

 Engajamento 

a  = -0,28 

Sa = 0,08 

Engajamento  Valor 

b  = 10,15 

Sb = 2,8 
-2,52 0,01 

Alto 
Realização  Engajamento 

a  = 0,49 

Sa = 0,09 

Engajamento  Valor 

b  = 9,19 

Sb = 2,86 

2,77 0,01 

Médio  
Realização  Preocupação 

a  = 0,38 

Sa = 0,07 

Preocupação  Valor  

b  = 4,28 

Sb = 1,67 

2,31 0,02 

Médio  

Desejabilidade  

Preocupação 

a  = 0,01 

Sa = 0,02 

Preocupação  Valor 

b  = 5,78 

Sb = 1,60 
0,49 0,62 

Médio 

Significado Utilitário  

Preocupação 

a  = 0,17 

Sa = 0,06 

Preocupação  Valor 

b  = 5,24 

Sb = 1,62 
2,13 0,03 

Baixo 

Julgamento Afetivo  

Preocupação 

a  = 0,39 

Sa = 0,08 

Preocupação  Valor 

b  = 4,10 

Sb = 1,47 
2,42 0,02 

Notas: a = coeficiente de regressão não-padronizado para a associação entre a variável 

antecedente e a variável mediadora; Sa = erro padrão de a; b = coeficiente de regressão não-

padronizado para a variável mediadora e a variável critério; Sb = erro padrão de b. 

 

No que se refere à capacidade mediadora das variáveis relacionadas à roupa, entre as 

variáveis psicológicas individuais e o Valor, as análises mostraram que a maioria das relações 

foi significativa, com resultados que corroboram o modelo de mediação (z de Sobel > 1,96, p 

< 0,05). O único conjunto de variáveis que não obteve um resultado significativo foi a 

mediação entre a Desejabilidade Social  Preocupação com a aparência  Valor (z de 
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Sobel = 0,49, p = 0,62). Como detalhado na Tabela 2, a Desejabilidade Social não apresentou 

relação com Preocupação com a aparência (r = 0,01, p = 0,44), o que prejudicou a mediação.  

Para comprovar o modelo proposto neste estudo basta mudar a variável por outra 

variável psicológica individual que apresente relacionamento significativo com a 

Preocupação com a Aparência e com o Valor, neste caso a subfunção Existência. Assim, o 

modelo apresentará resultados significativos (z de Sobel = 2,66, p < 0,01), como pode ser 

comprovado na Tabela 31.  

 

Tabela 31. Análise da mediação frente ao Valor. 

Brand equity Relação Causal A  B Relação Causal B  C Z de Sobel p < 

Médio 
Existência  Preocupação 

a  = 0,41 

Sa = 0,01 

Preocupação  Valor 

b  = 5,54 

Sb = 1,69 

2,66 0,01 

Notas: a = coeficiente de regressão não-padronizado para a associação entre a variável 

antecedente e a variável mediadora; Sa = erro padrão de a; b = coeficiente de regressão não-

padronizado para a variável mediadora e a variável critério; Sb = erro padrão de b. 

 

 Em resumo, ressalta-se que as variáveis psicológicas individuais explicaram com os 

fatores Comportamentais e Valor das marcas, constatando-se a plausibilidade de uma 

hierarquia ou ordem de precedência destes construtos, em que as variáveis relacionadas à 

roupa mediam a relação entre variáveis psicológicas individuais e as intenções de 

comportamento de consumo de roupa, como proposto teoricamente nesta tese. 

 

8.4. Discussão parcial 

 

 Após análises foi possível constatar que alguns fatores determinados na literatura 

encontraram respaldo na presente pesquisa. O primeiro deles foi o maior envolvimento das 

mulheres com as medidas relacionadas com a roupa, indicando que o consumo de roupas 

ainda é preponderante para esse gênero. Mesmo com movimentos metrossexuais que tendem 
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a gerar uma maior relação dos homens com os produtos de beleza (Novelli, 2011) a pesquisa 

corroborou que no segmento de roupa as mulheres apresentaram maior afinidade (Andrade, 

2003; Bergamo, 2004; Freitas, 2008; Garboggini, 2005; Lipovetsky, 2008; Louro, 2008; 

Miranda, 2008; Monteiro, 2006; Soares, 2003; Solomon, 2011; Solomon & Schopler, 1982; 

Souza & Simili, 2013; Strey, 2000; Swain, 2001). 

A subfunção valorativa Realização e o Significado Simbólico apresentaram 

considerável capacidade explicativa para as variáveis relacionadas à roupa e as intenções 

comportais frente ao consumo de roupa, indicando o caráter simbólico relacionado ao ato de 

vestir-se (Matos, 2006; Massarotto, 2007, 2008; Miranda, 2008; Quintela, 2011) e, no caso 

dos valores, o uso de roupas como ferramenta para a demonstração de prestígio, êxito e poder. 

(Barnard, 2003; Miranda, 2008). 

O modelo hierárquico Valores  Atitudes  Intenção Comportamental foi 

comprovado pela mediação das Atitudes do Vestir-se para os outros entre a Subfunção 

Valorativa Realização e a Intenção de Comportamento do Alto Brand Equity. Diante dessa 

constatação, foi proposta uma ampliação do modelo, como segue: Variáveis psicológicas  

Variáreis relacionadas ao objeto  Intenção de Comportamento, o que encontrou indícios 

favoráveis a sua aceitação, considerando o conjunto dos resultados das análises de mediação. 

 Além das hipóteses testadas, outra constatação se baseou na relação das variáveis 

relacionadas à roupa estarem ligadas a características individuais de cunho mais afetivos e de 

significação, seja ela simbólica ou utilitária, indicando que esse relacionamento parte para 

uma dimensão mais holística, afetuosa e baseada na imagem social agregada à roupa e se 

afasta de análises mais funcionais, que considerem os aspectos de utilidade prática ou mesmo 

de avaliações pragmáticas baseadas no atendimento das necessidades como a proteção contra 

o frio ou calor, preços mais econômicos ou maior durabilidade, o que é defendido por Ivanov 

(2012, p. 180) quando afirma que “não desejam a roupa, mas o adorno material”, 
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corroborando o papel simbólico das roupas (Matos, 2006; Massarotto, 2007, 2008; Miranda, 

2008; Quintela, 2011). 

 Essa inferência pode ser defendida pela verificação das correlações positivas e 

significativas com as variáveis Julgamento Afetivo e atribuição de Significados Simbólicos e 

Utilitários e ainda as relações negativas com o Julgamento Passo-a-passo, a Necessidade de 

Cognição e a Desejabilidade Social.  

 Por outro lado, quando considerados os Valores Humanos, verificou-se a 

preponderância da Motivação Materialista, devido à força das correlações positivas das 

subfunções Realização, Normativa e Existência, com destaque para as duas primeiras 

subfunções que relacionam a roupa a aspectos de demonstração de poder, êxito e prestígio ou 

de manutenção de padrões sociais já estabelecidos. O que é condizente com as pesquisas que 

ligaram o consumo de roupas com o materialismo (Goldsmith et al., 2012; Johnson & 

Attmann, 2009). 

 Quando analisadas as Avaliações, Comportamentos e Valor das marcas de roupa 

estudadas nesta pesquisa, verificou-se que os homens só apresentaram índices superiores na 

Avaliação de marcas de Baixo Brand Equity, significando que eles tem uma preferência 

avaliativa por lojas com produtos mais baratos. Nos aspectos das demais marcas e 

características, as mulheres tornaram a apresentar maiores índices tanto na Avaliação quando 

da Intenção de Comportamento do consumo de roupa, o que valida o maior relacionamento 

das roupas com as mulheres. 

Um dos únicos aspectos nos quais os homens apresentaram maiores índices que as 

mulheres, foi o fato deles estarem dispostos a pagar mais por uma peça de roupa do que as 

mulheres. Porém, em uma consulta ao preço médio, praticado no comércio pessoense, 

realizada pelo pesquisador, verificou-se que as mulheres indicaram valores mais próximos aos 

reais, ou seja, as mulheres têm maior conhecimento dos valores praticados no mercado 
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quando comparadas aos homens, o que defende a hipótese das mulheres terem maior 

afinidade com o consumo de roupas. 

Destaca-se que o Valor que os respondentes estavam dispostos a pagar por uma peça 

de roupa das lojas do Alto Brand Equity é quase três vezes maior (279%) que o valor que eles 

estão dispostos a pagar uma peça semelhante nas lojas do Baixo Brady Equity e mais que o 

dobro (209%) do valor das lojas de Médio Brand Equity, indicando que o investimento na 

imagem da marca cria diferenciais perceptivos não só na Avaliação e na Intenção de 

Comportamento de compra, mas principalmente no preço estabelecido para as peças (Aaker & 

Joachimsthaler, 2000; AMA, 2012; Cardoso, 2004; Carniello et al., 2008; Côrte-Real, 2010; 

Dias, 2004; Haugtvedt et al., 2007; Kelday, 2011; Keller, 1998, 2000; Kotler & Keller, 2006; 

Marques et al., 2008; Miranda, 2008; Neves, 2010; Rech & Farias, 2013; Santana, 2004; 

Santini et al., 2012; Santini et al., 2010; Tarsitano & Navacinsk, 2013; Urdan & Urdan, 2006). 

 A diferenciação do Brand Equity também foi constatada pela influência das variáveis 

preditoras de Avaliação, Comportamento e Valor frente às marcas. Os fatores referentes às 

lojas com Baixo Brand Equity foram melhores explicados por Variáveis Demográficas, por 

possuírem poucos diferenciais que apelam para as características psicológicas, sendo 

relacionadas, na maioria dos casos, a questões de renda e nível de escolaridade. As Variáveis 

Demográficas também foram as melhores explicadoras das variáveis Avaliativas das marcas 

de Médio e Alto Brand Equity, indicando que quando se avalia são consideradas as 

características demográficas, como Renda, Idade ou Classe Social (Dias, 2004; Kotler & 

Keller, 2006). 

Porém, o modelo explicativo para as marcas de Médio e Alto Brand Equity 

apresentaram um padrão em que as variáveis Comportamental e Valor foram explicadas, com 

maior força, pelas variáveis psicológicas, o que pode indicar que os atributos, benefícios, 

personalidades e valores ligados a essas marcas podem estar conectados às características 
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psicológicas dos consumidores, que fazem uso dessas roupas como forma de atender suas 

características individuais, o que é condizente com a teoria do Eu Estendido (Belk, 1988; 

Hawkins et al., 2007), em que os produtos consumidos, neste caso a roupa, são uma extensão 

da própria pessoa ou representações de suas características individuais (Batista & Rocha, 

2009; Cosbey, 2001; Dantas et al., 2011; McCracken, 2003; Miranda, 2008; Solomon & 

Schopler, 1982; Mello et al., 2008). 

Destaca-se que essa capacidade explicativa das variáveis psicológicas não é feita de 

forma direta e sim mediada pelas variáveis relacionadas à roupa, ou seja, a força das 

características individuais sofre influência da magnitude das variáveis relacionadas à roupa. 

Por exemplo, pessoas que endossam os valores da subfunção Realização podem encontrar nas 

roupas um objeto de demonstração de êxito, poder e prestígio. Porém, essa relação poderá ser 

acentuada se essas pessoas estiverem constantemente envolvidas com o mundo fashion, por 

meio de desfiles ou revistas da área. 

A Desejabilidade Social apresentou um padrão contraditório quando comparado às 

questões Avaliativas com as de Intenção de Comportamento. No caso das variáveis 

relacionadas às roupas e do fator Avaliativo das marcas, todas de natureza cognitiva, as 

relações foram negativas, indicando que quanto maior a Desejabilidade Social menor a 

pontuação nessas variáveis. No caso do fator Comportamental e do Valor das marcas, que 

indicam intenção de comportamento, a relação foi positiva, mostrando que quanto maior a 

Desejabilidade Social mais forte a possibilidade de realizar ações de consumo de roupas e 

maior o valor que o respondente estava disposto a pagar pelas roupas, neste caso para o Médio 

e Alto Brand Equity, o que sugere que roupas com médio e alto diferencial de marca podem 

ser objetos utilizados para uma maior aceitação social. Esses achados corroboram o aporte 

teórico sobre a Desejabilidade Social (Crowne & Marlowe, 1960; Gouveia et al, 2009) que a 

qualificam como um viés de respostas, principalmente em questionários explícitos. Porém, 
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abrem uma possibilidade de aceitá-la como uma variável psicológica com capacidade 

preditiva para intenções comportamentais. 

Por fim, uma das constatações deste estudo foi o baixo poder explicativo das medidas 

implícitas frente aos fatores relacionados às Avalições e Intenção de Comportamento de 

compra de roupa. Com exceção das correlações entre os Escore C e D e o fator Avaliativo do 

Alto Brand Equity e Comportamental do Médio Brand Equity, estas variáveis não 

apresentaram capacidade explicativa significativa em nenhuma das análises de Regressão 

deste estudo. Uma das justificativas para este fato é o modelo de teste de associação implícita 

utilizado, neste caso o TAI Clássico, que utilizou como categorias-alvo palavras relacionadas 

à Roupa e Carros. Porém esse modelo é aconselhável quando as categorias-alvo são 

antagônicas, com ideias de positivo versus negativo (Greenwald et al., 1998) o que não é o 

caso deste estudo, pois roupa não pode ser considerada oposta a carro, pelo contrário ambas 

as categorias podem ser igualmente importantes para a mesma pessoa.  

 O teste mais apropriado para a pesquisa é o de categoria única (Single Categorie IAT 

ou SC-IAT) proposto por Karpinski e Steinman (2006), em que uma única categoria-alvo, 

neste caso Roupa, será avaliada utilizando duas categorias estímulo: palavras Importantes 

versus Não importantes, o que será testado no Estudo 5, a seguir detalhado. 
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9. ESTUDO 5. ANÁLISE DAS ATITUDES IMPLÍCITAS FRENTE À ROUPA 
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9.1 Introdução 

O presente estudo teve o objetivo de analisar a capacidade preditiva das Atitudes Implícitas 

Frente à Roupa, utilizando o Teste de Associação Implícita com a técnica de Categoria Única 

(Single Categorie IAT), em que existe uma única categoria-alvo, neste caso Roupa, e duas 

categorias-estímulo: palavras Importante versus Não Importante. 

Especificamente, este estudo visou: (1) estimar a contribuição das Atitudes Implícitas 

Frente à Roupa na avaliação e intenção do consumo de roupas e (2) testar o modelo de mediação 

das variáveis relacionadas à roupa entre as variáveis psicológicas individuais e a intenção de 

consumo de roupas. 

 

9.2. Método 

9.2.1. Delineamento e hipóteses 

 O presente estudo se pauta por um delineamento do tipo correlacional, de natureza ex 

post facto, considerando como variáveis antecedentes as Atitudes Implícitas Frente à Roupa, e 

como variáveis consequentes a Avaliação e Intenção de Compra de roupas. 

Considerando os objetivos do presente estudo e o aporte teórico anteriormente apresentado, 

formularam-se as seguintes hipóteses: 

Hipótese 1. As Atitudes Implícitas frente à roupa apresentarão associação mais rápidas nas 

palavras do Bloco Congruente (Roupa + Importante) do que apresentarão no 

Bloco Incongruente (Roupa + Não Importante); 

Hipótese 2. As Atitudes Implícitas frente à roupa apresentarão capacidade explicativa frente 

à Intenção de Comportamento de consumo de roupas; 

Hipótese 3. As Atitudes Implícitas frente à roupa apresentarão capacidade explicativa frente 

ao Valor de compra de roupas. 
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9.2.2. Participantes 

Contou-se com uma amostra intencional, não-probabilística (convencional), formada 

por 203 estudantes do sexo feminino de uma instituição privada de ensino superior em João 

Pessoa (PB). A maioria destas era solteira (67,5%) e autodenominada heterossexual (96,6%), 

apresentando idade média de 25 anos (DP = 7,17). Tais participantes indicaram renda familiar 

média de R$ 3.679,30 (DP = 4.795,11), sendo que 64,03% foram classificados como 

pertencentes à classe B, considerando o Critério de Classificação Econômica do Brasil.  

 

9.2.3. Instrumentos 

 As participantes responderam a todos os instrumentos descritos no Estudo 4, com a 

diferença do Teste de Associação Implícita, abaixo descrito.  

 TAI de Categoria Única - Roupa - Compreende uma medida de atitudes implícitas 

com uma única categoria-alvo e duas categorias-estímulo (Karpinski & Steinman, 2006), 

sendo utilizadas como categorias de estímulos palavras Importantes (e.g., Essencial, 

Necessário, Significante) e Não Importantes (e.g., Dispensável, Desnecessário, 

Insignificante), e como categoria-alvo Roupa (e.g., Calça, Bermuda, Casaco, Blusa, Camisa). 

Foram utilizados 20 ensaios no primeiro bloco de treino e 60 para os blocos de teste (segundo 

e terceiro). Para a realização do teste foi utilizado o sistema Open and Online IAT, traduzido 

para o português no Estudo 2 desta tese, com as modificações necessárias para o método de 

categoria única. Antes do teste com a categoria-alvo Roupa, foi realizado um teste treino com 

a condição congruente: tecnologia + útil; e condição incongruente: tecnologia + inútil, como 

forma de diminuir os vieses de aprendizagem da utilização do sistema. Este primeiro teste é 

totalmente descartado das análises, sendo utilizado apenas índices do teste com a categoria 

Roupa, objeto deste estudo. 
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9.2.4. Procedimento  

A aplicação dos questionários seguiu o mesmo procedimento do Estudo 1, com os 

questionários aplicados em ambiente virtual, disponibilizados na Internet, sendo respondidos 

em laboratórios de informática, de acordo com as orientações para coleta de dados com 

questionários autoaplicáveis. No caso, as participantes foram informadas sobre os propósitos 

da pesquisa e que sua participação seria voluntária, devendo responder individualmente aos 

questionários. Foi assegurado o anonimato da participação e todos os participantes leram e 

aceitaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que correspondia a ler e seguir 

adiante no estudo, apertando tecla correspondente. Em média, 40 minutos foram suficientes 

para concluir sua participação. 

 

9.2.5 Análise dos dados 

 Os dados foram tabulados e analisados por meio do programa aberto (open source) R-

Estatístico (versão 3.0; R Core Team, 2013). Especificamente, considerou-se o pacote R-

commander (Fox, 2004; Fox & Carvalho, 2012), a partir do qual foram calculadas estatísticas 

descritivas e inferenciais, com o intuito de caracterizar a amostra e comprovar as hipóteses, 

por meio de teste de diferenciação de médias (Teste t), coeficientes de correlação (Pearson), 

modelos de regressão e o teste de Sobel para a comprovação das mediações. Os itens do 

questionário demográfico foram categorizados de acordo com a saturação (a frequência com 

que aparecem para se tornarem representativos). 

 

9.3 Resultados 

 Para analisar a capacidade preditiva das Atitudes Implícitas utilizadas neste estudo, 

procedeu-se um Teste t considerando o valor zero como a ausência de relação entre as categorias-

alvos e estímulos. O resultado para o Escore C (0; t (202) = 6,49, p < 0,01) indicou que existe uma 
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diferença significativa da ausência de relação e o valor médio encontrado (M = 76,42, DP = 

167,81). O índice positivo indica que as respondentes foram mais rápidas em associar o Bloco 

Congruente (Roupa + Importante) do que o Incongruente (Roupa + Não Importante). 

Para o Escore D, o resultado também foi significativo quando comparado com a ausência de 

associação, indicada pelo valor zero (0; t (202) = 5,85, p < 0,01), mostrando que as associações 

foram significativas. O valor positivo encontrado (M = 0,14, SD = 0,34) revela que as respondentes 

foram mais rápidas em associar as palavras do Bloco Congruente do que as do Bloco Incongruente. 

Em conjunto os resultados acima descritos corroboraram a Hipótese 1. 

Com a finalidade de testar as Hipóteses 2 e 3 e analisar a capacidade preditiva das variáveis 

pesquisadas no presente estudo, executou-se uma análise correlacional entre as medidas, como pode 

ser visualizado na Tabela 32, e a partir das correlações encontradas, foram feitas análises de 

Regressões Hierárquicas (stepwise), considerando como variáveis antecedentes os seguintes 

agrupamentos: Bloco 1, as variáveis demográficas (Renda, Idade, Escolaridade e Critério Brasil 

de Classificação Econômica); Bloco 2, as variáveis psicológicas individuais (As subfunções 

valorativas Existência, Experimentação, Interativa, Normativa, Suprapessoal e Realização, a 

Desejabilidade Social, a Necessidade de cognição, os Julgamentos Afetivos e Passo-a-passo 

e as atribuições de Significado Afetivo e Utilitário) e o Bloco 3, as variáveis relacionadas à 

roupa (As atitudes do Vestir-se para os outros e Vestir-se para si, o Envolvimento com a 

Roupa, o Engajamento na Compra de Roupas, a Preocupação com a aparência e as Atitudes 

Implícitas Frente à Roupa). Foram consideradas como variáveis consequentes os fatores 

Avaliativos, Comportamental e Valor para cada um dos grupos de marcas, resultando em 

nove análises de regressão, como descrito a seguir. 
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Tabela 32. Matriz de correlação do Estudo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14 15  16  17  18 

01 0,10 0,23** -0,10 -0,01 -0,03  0,13*  0,02 -0,07  0,19**  0,23** -0,09  0,05  0,09 0,04  0,10  0,17**  0,14* 

02 

 

0,03  0,18** -0,02  0,36** -0,14*  0,00  0,03 -0,05  0,06 -0,11  0,17** -0,06 0,02 -0,10  0,01 -0,13* 

03 

  

-0,01 -0,06 -0,06  0,13* -0,01 -0,05  0,02  0,04  0,06  0,01  0,02 0,08  0,11  0,03 -0,05 

04 

   

 0,03  0,26** -0,22** -0,15*  0,20** -0,03 -0,09  0,00  0,29**  0,02 0,07 -0,29** -0,14* -0,16** 

05 

    

 0,29**  0,10  0,21**  0,10  0,13*  0,15**  0,25**  0,15*  0,02 0,21**  0,13*  0,35**  0,16** 

06 

     

-0,15*  0,06  0,17** -0,03  0,01  0,03  0,12* -0,01 0,14* -0,15* -0,05 -0,23** 

07 

      

 0,11 -0,24**  0,17**  0,16**  0,06  0,03  0,18** 0,05  0,47**  0,42**  0,48** 

08 

       

-0,17**  0,07  0,28**  0,09  0,14*  0,10 0,03  0,11  0,14*  0,09 

09 

        

-0,01 -0,07  0,01 -0,18** -0,03 0,09 -0,16** -0,09 -0,23** 

10 

         

 0,32**  0,22**  0,21**  0,36** 0,44**  0,20**  0,26**  0,22** 

11 

          

 0,16**  0,12*  0,42** 0,32**  0,22**  0,28**  0,29** 

12 

           

 0,31**  0,12* 0,28**  0,04  0,12*  0,10 

13 

            

 0,17** 0,20**  0,02  0,12*  0,13* 

14 

             

0,37**  0,17**  0,12*  0,16** 

15 

              

 0,12*  0,20**  0,14* 

16 

               

 0,52**  0,38** 

17 

                

 0,43** 

18 

                 19 

                 20 

                 21 

                 22 

                 23 

                 24 

                 25 

                 26 

                 27 

                 38 

                 29 

                 30 
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   19  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

01  0,07  0,11 -0,09 -0,04 -0,17** -0,12* -0,02 -0,04 -0,15*  0,07  0,29** -0,02  0,09 

02 -0,02  0,08  0,06  0,07 -0,04 -0,10 -0,06  0,19**  0,12*  0,04  0,03  0,02  0,06 

03 -0,10  0,03 -0,02  0,02 -0,19** -0,19**  0,01 -0,06 -0,18**  0,10  0,21** -0,11*  0,19** 

04  0,15*  0,13*  0,10  0,07  0,03  0,09  0,10 -0,11  0,03  0,03  0,07  0,06  0,07 

05  0,21**  0,23** -0,05 -0,03  0,12*  0,09 -0,04  0,12*  0,16** -0,06  0,01  0,07 -0,10 

06 -0,07  0,17**  0,06  0,07  0,15**  0,14*  0,05  0,02  0,08 -0,01  0,01  0,07  0,02 

07  0,26**  0,32** -0,12* -0,13* -0,10 -0,08  0,06  0,15* -0,01  0,15*  0,40**  0,09  0,19** 

08 -0,01 -0,02 -0,12* -0,12*  0,05  0,03  0,00  0,05  0,00 -0,04 -0,11  0,06 -0,03 

09 -0,05 -0,14* -0,02 -0,04 -0,03  0,01  0,02 -0,04 -0,03  0,06 -0,02  0,04  0,03 

10  0,10  0,23** -0,13* -0,09 -0,01 -0,13*  0,08  0,01 -0,06  0,05  0,28**  0,06  0,11* 

11  0,17*  0,21** -0,06 -0,04 -0,12* -0,05  0,11  0,02 -0,03  0,12*  0,17**  0,16**  0,16** 

12  0,11  0,02  0,04  0,05 -0,03 -0,06 -0,03  0,05  0,04  0,00  0,03 -0,02  0,01 

13  0,07  0,19**  0,04  0,05  0,12*  0,07  0,08  0,08  0,12* -0,01  0,07  0,12*  0,01 

14  0,03  0,08 -0,03 -0,08 -0,10 -0,07  0,01 -0,04 -0,13*  0,01  0,16**  0,02  0,10 

15  0,06  0,21** -0,01 -0,03 -0,01 -0,01  0,11  0,03  0,01  0,08  0,25**  0,16**  0,11 

16  0,21**  0,29** -0,02 -0,03 -0,04 -0,02 -0,02  0,04 -0,02  0,06  0,17** -0,02  0,05 

17  0,41**  0,37** -0,09 -0,06  0,02  0,02  0,01  0,26**  0,16** -0,03  0,24**  0,16** -0,02 

18  0,49**  0,38** -0,13* -0,12*  0,09  0,03  0,10  0,29**  0,13*  0,10  0,30**  0,13*  0,08 

19 

 

 0,30** -0,05 -0,05  0,06  0,05 -0,06  0,23**  0,21**  0,00  0,25**  0,16**  0,02 

20 

 

  -0,07 -0,05  0,05 -0,01  0,14*  0,15*  0,12*  0,13*  0,33**  0,08  0,08 

21 

 

  

 

 0,92** -0,10 -0,07 -0,14* -0,10 -0,11  0,05 -0,10  0,00  0,01 

22 

 

  

 

  -0,07 -0,04 -0,06 -0,09 -0,05  0,03 -0,09  0,00  0,01 

23            0,70**  0,23**  0,34**  0,44** -0,02 -0,12* -0,02 -0,12* 

24 

 

  

 

  

  

 0,17**  0,15*  0,52**  0,07 -0,13* -0,03 -0,14* 

25 

 

  

 

  

   

 0,11  0,07  0,34**  0,03  0,02  0,24** 

26 

 

  

 

  

    

 0,68**  0,10  0,13*  0,38**  0,02 

27 

 

  

 

  

     

 0,10  0,06  0,30** -0,08 

28 

 

  

 

  

      

 0,22**  0,06  0,75** 

29 

 

  

 

  

       

 0,23**  0,33** 

30 

 

  

 

  

        

 0,14* 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01 (test unicaudal). Nota: 01 = Critério Brasil de Classificação Econômica; 02 = Idade; 03 = Renda; 04 = Desejabilidade Social; 05 = Julgamento 

Afetivo; 06 = Julgamento Passo-a-passo; 07 = Significado Simbólico; 08 = Significado Utilitário; 09 = Necessidade de Cognição; 10 = Existência; 11 = Experimentação; 12 = 

Interativa; 13 = Normativa; 14 = Realização; 15 = Suprapessoal; 16 = Vestir-se para os outros; 17 = Vestir-se para si; 18 = Engajamento na Compra de Roupas; 19 = 

Envolvimento com a Roupa; 20 = Preocupação com a Aparência; 21 = Escore C; 22 = Escore D; 23 = Avaliativo do Baixo Brand Equity; 24 = Comportamental Baixo Brand 

Equity; 25 = Valor Baixo Brand Equity; 26 = Avaliativo do Médio Brand Equity; 27 = Comportamental Médio Brand Equity; 28 = Valor Médio Brand Equity; 29 = 

Avaliativo do Alto Brand Equity; 30 = Comportamental Alto Brand Equity; 31 = Valor Alto Brand Equity. 
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Com a análise, foi verificado que apenas a Renda teve poder explicativo para o fator 

Comportamental do Baixo Brand Equity, explicando 4% da variância explicada. A relação 

negativa (β = -0,19, p < 0,01) indica que quanto maior a renda menor o comportamento de 

compra em lojas de Baixo Brand Equity. Isto pode ser visto na Tabela 33.  

 

Tabela 33. Regressão hierárquica para explicar o Comportamental do baixo Brand Equity. 

Comportamento do Baixo Brand Equity 

Modelos Preditores Beta R
2
 R

2
 ajustado R

2
 mudança 

Bloco 1 Renda -0,19** 0,04** 0,03** 0,04** 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.  

 

No caso do fator Avaliativo do Baixo Brand Equity, verificou-se que a Renda foi a 

variável que apresentou maior poder preditivo, explicando 4% da variância, com a inclusão do 

Bloco 2 (Julgamento Passo-a-passo) foi acrescentado de 2% na variância (R² Mudança). Assim, 

as variáveis, em conjunto, explicaram 6% da variação da fator Avaliativo do Baixo Brand 

Equity. Os resultados indicam que quanto maior a Renda menor o índice de Avaliação, já o 

Julgamento Passo-a-passo indicou uma relação positiva com as marcas, como pode ser 

visualizado na Tabela 34. 

 

Tabela 34. Regressão hierárquica para explicar o Avaliativo do Baixo Brand Equity. 

Avaliativo do Baixo Brand Equity 

Modelos Preditores Beta R
2
 R

2
 ajustado R

2
 mudança 

Bloco 1 Renda -0,18*** 0,04** 0,03** 0,04** 

Bloco 2 Julgamento Passo-a-passo 0,14* 0,06** 0,05** 0,02** 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.  

 

 

Para o Valor do Baixo Brand Equity, verificou-se que o Escore C foi a única variável 

que apresentou poder preditivo, explicando 2% da variância. O resultado indica que quanto 

mais rápida a associação entre as categorias Roupa + Importante, ou seja, mais Atitudes 
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Implícitas frente à roupa, menor o valor que a pessoa está disposta a pagar por marcas de 

Baixo Brand Equity, como descrito da Tabela 35. 

 

Tabela 35. Regressão hierárquica para explicar o Valor do Baixo Brand Equity. 

Atributo valor do baixo Brand Equity 

Modelos Preditores Beta R
2
 R

2
 ajustado R

2
 mudança 

Bloco 2 Escore C -0,14* 0,02* 0,02* 0,02* 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.  

 

Para explicar o Comportamento do Médio Brand Equity contou-se com a colaboração 

da Renda, explicando 3% da variação. Com a junção do Bloco 2 (Julgamento Afetivo) foi 

acrescido mais 3% de explicação. Com o Bloco 3 (Envolvimento), o modelo atingiu 8% da 

variância explicada. Destaca-se que as variáveis demográficas e psicológicas individuais 

apresentaram igual capacidade de explicação, acrescentando cada uma 3% da variância (R² 

Mudança). Os resultados indicam que quanto maior a Renda menor a possibilidade de 

Comportamento de consumos frente a marcas de Médio Brand Equity. De forma inversa, o 

Julgamento Afetivo e o Envolvimento com a Roupa contribuíram positivamente com a 

intenção de comportamento frente ao consumo dessas marcas. Como detalhado na Tabela 36. 

 

Tabela 36. Regressão hierárquica para explicar o Comportamental do Médio Brand Equity. 

Comportamento do Médio Brand Equity 

Modelos Preditores Beta R
2
 R

2
 ajustado R

2
 mudança 

Bloco 1 Renda -0,16* 0,03** 0,03** 0,03** 

Bloco 2 Julgamento Afetivo 0,12 0,06** 0,05** 0,03** 

Blobo 3 Envolvimento 0,17* 0,08*** 0,07*** 0,02*** 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.  

 

Para o fator Avaliativo do Médio Brand Equity, a maior contribuição foi do Bloco 2 

(Vestir-se para si e Engajamento na Compra de Roupas), com 11% da variância explicada. A 

segunda maior contribuição foi a Idade, com 4% de explicação (R² Mudança). No total, o modelo 

explicou 15% da variância. Os resultados indicam que todas as variáveis contribuíram 
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positivamente para a explicação das Avaliações das marcas de Médio Brand Equity, como 

pode ser checado na Tabela 37. 

 

Tabela 37. Regressão hierárquica para explicar o Avaliativo do Médio Brand Equity. 

Avaliativo do Médio Brand Equity 

Modelos Preditores Beta R
2
 R

2
 ajustado R

2
 mudança 

Bloco 1 Idade 0,22*** 0,04** 0,03** 0,04** 

Bloco 2 Vestir-se para si 

Engajamento 

0,16** 

0,25** 

0,15*** 0,14*** 0,11*** 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.  

 

O fator Valor do Médio Brand Equity foi explicado unicamente pelo Significado 

Simbólico, apresentando 2% de variância. A relação entre as variáveis foi positiva, indicando 

que quanto maior o Significado simbólico mais a pessoa está disposta a pagar por uma roupa 

de Médio Brand Equity, como descrito na Tabela 38. 

 

Tabela 38. Regressão hierárquica para explicar o Valor do Médio Brand Equity. 

Atributo valor do Médio Brand Equity 

Modelos Preditores Beta R
2
 R

2
 ajustado R

2
 mudança 

Bloco 2 Significado Simbólico 0,15* 0,02* 0,02* 0,02* 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.  

 

Na explicação do fator Comportamental do Alto Brand Equity contou-se com a 

colaboração da subfunção valorativa Experimentação, explicando 2% da variação. Com a 

junção Envolvimento com a Roupa foi acrescido mais 2% (R² Mudança) a uma variância total de 

4% apresentada pelo modelo. As duas variáveis contribuíram positivamente para explicar as 

intenções de Comportamento frente às marcas de Alto Brand Equity, como pode ser 

visualizado na Tabela 39. 
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Tabela 39. Regressão hierárquica para explicar o Comportamental do Alto Brand Equity. 

Comportamento do Alto Brand Equity 

Modelos Preditores Beta R
2
 R

2
 ajustado R

2
 mudança 

Bloco 2 Experimentação 0,13* 0,02** 0,02* 0,02* 

Bloco 3 Envolvimento 0,14* 0,04** 0,03** 0,02** 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.  

 

Para a explicação do fator Avaliativo do Alto Brand Equity, o Bloco 1 (Critério Brasil 

e Renda) contribuiu com 8% da variância explicada. Com a adição do Bloco 2 (Significado 

Simbólico e Valores Suprapessoais) o modelo foi acrescido de 18% da variância. O Bloco 3 

(Preocupação com a aparência) somou mais 2% de variância (R² Mudança) ao modelo que 

atingiu um R²  = 0,30 (p <0,01). As variáveis contribuíram positivamente para a explicação do 

fator avaliativo, indicando que pessoas de maior Classe social, Renda, Significado Simbólico, 

Valores Suprapessoais e a Preocupação com a roupa melhor avaliaram as marcas de Alto 

Brand Equity. As variáveis psicológicas reunidas no Bloco 2 apresentaram maior capacidade 

de explicação, como detalhado na Tabela 40. 

 

Tabela 40. Regressão hierárquica para explicar o Avaliativo do Alto Brand Equity. 

Avaliativo do Alto Brand Equity 

Modelos Preditores Beta R
2
 R

2
 ajustado R

2
 mudança 

Bloco 1  Critério Brasil 

Renda 

0,20** 

0,11 

0,08*** 0,08*** 0,08*** 

Bloco 2 Significado Simbólico 

Suprapessoal 

0,29*** 

0,19** 

0,28*** 0,26*** 0,18*** 

Blobo 3 Preocupação 0,17** 0,30*** 0,28*** 0,02*** 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.  

 

Quanto ao Valor pago por uma peça de Alto Brand Equity, a única variável que 

apresentou capacidade explicativa significativa foi o Significado Simbólico, explicando 4% da 

variância. A relação positiva indica que, quanto maior a pontuação na atribuição de 

Significado Simbólico, maior o valor que a pessoa está disposta a pagar pela marca de Alto 

Brand Equity, como pode ser visualizado na Tabela 41.  
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Tabela 41. Regressão hierárquica para explicar o Valor do Alto Brand Equity. 

Atributo valor do Alto Brand Equity 

Modelos Preditores Beta R
2
 R

2
 ajustado R

2
 mudança 

Bloco 2 Significado Simbólico 0,19** 0,04** 0,03*** 0,04*** 

Notas: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.  

 

Analisando os resultados acima, rejeitou-se a Hipótese 2, pois não houve 

relacionamento entre as Atitudes Implícitas Frente à Roupa e a Intenção de Comportamento 

de Compra de Roupas. 

Corroborando a Hipótese 3, encontrou-se capacidade explicativa das Atitudes 

Implícitas, utilizando o Escore C, para o Valor da compra de roupas. Porém, essa relação só 

foi verificada no Baixo Brand Equity, o que gera uma aceitação parcial desta hipótese. 

 Além dos achados referentes às Atitudes Implícitas, foi avaliada a capacidade de 

mediação das variáveis relacionadas a roupas, entre as variáveis psicológicas individuais e as 

intenções de comportamento frente às marcas. Ressalta-se que não foram encontradas 

relações entre as variáveis que corroborassem o modelo original de Homer e Kahle (1988), 

com a hierarquia Valores  Atitudes  Intenção comportamental. Assim, testou-se o modelo 

ampliado, sendo ele: Variáveis psicológicas individuais  Variáveis relacionadas ao objeto 

Intenção comportamental, como analisado no Estudo 4. 

 As variáveis escolhidas para fazerem parte do teste de mediação foram as que 

apresentaram relações significativas com os fatores Comportamentais nos testes de Regressão 

Hierárquica anteriormente descritos, como pode ser visualizado na Tabela 42. 

No que se refere à capacidade mediadora das variáveis relacionadas à roupa, entre as 

variáveis psicológicas individuais e o fator Comportamento, as análises mostraram que houve 

a mediação do Envolvimento entre Julgamento Afetivo e a intenção Comportamental frente às 

marcas de Médio Brand Equity, com resultado que corrobora o modelo de mediação (z de 

Sobel = 1,96, p < 0,05). 
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Também se verificou a mediação do Envolvimento entre a subfunção valorativa 

Experimentação e a intenção de Comportamento frente às marcas de Alto Brand Equity. 

Ressalta-se que, apesar do valor da mediação ser marginalmente significativo (z de Sobel = 

1,80, p = 0,07) a direção da relação corrobora os resultados encontrados no presente estudo e 

no anterior (Estudo 4), apoiando o modelo mais amplo. 

 

Tabela 42. Análise dos modelos de mediação frente ao fator Comportamental. 

Brand 

Equity 

RELAÇÃO CAUSAL A 

 B 

RELAÇÃO CAUSAL B 

 C 

Z de Sobel p < 

Médio 

Julgamento Afetivo  

Envolvimento 

a  = 0,28 

Sa = 0,09 

Envolvimento   

Comportamental 

b  = 0,20 

Sb = 0,08 

1,96 0,05 

Alto 

Experimentação   

Envolvimento 

a  = 0,19 

Sa = 0,07 

Envolvimento  

Comportamental 

b  = 0,12 

Sb = 0,05 

1,80 0,07 

Notas: a = coeficiente de regressão não-padronizado para a associação entre a variável 

antecedente e a variável mediadora; Sa = erro padrão de a; b = coeficiente de regressão não-

padronizado para a variável mediadora e a variável critério; Sb = erro padrão de b. 

 

9.4. Discussão parcial 

Com os achados deste estudo, encontraram-se evidências da influência das Atitudes 

Implícitas Frente à Roupa. Neste caso, pessoas que pontuaram alto nas medidas implícitas, ou 

seja, associaram mais rápido as categorias Roupa + Importante, estavam dispostas a pagar 

valores menores pelas roupas do Baixo Brandy Equity. Uma explicação plausível está no caso 

dessas marcas não apresentarem um diferencial de imagem de produto, ou seja, as pessoas 

não as relacionam as marcas de referência para o segmento ou produtos de baixa qualidade. 

Com esse resultado, pode-se defender a utilização do TAI de Categoria Única. No 

presente estudo, o Escore C apresentou capacidade explicativa frente às marcas de roupas em 

uma análise de Regressão, indicando que se trata de um construto relacionado às roupas 

diferentes das medidas explícitas e com poder explicativo próprio (Filgueira & Pires, 2013; 
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Gawronski & Payne, 2010; Greenwald et al., 2003; Gregg & Klymowsky, 2013; Karpinski & 

Steinman, 2006; Maison et al., 2004; Stüttgen et al., 2011). 

Na explicação dos Comportamentos frente às marcas com Baixo Brand Equity, ficou 

evidenciada a maior capacidade explicativa para as variáveis demográficas. As relações 

indicaram que pessoas com maior Renda foram as que pior avaliaram essas marcas ou 

apresentaram menor possibilidade de realizarem comportamentos de consumo desses 

produtos. De forma contrária, para as marcas de Alto Brand Equity, a Renda apresentou uma 

relação positiva, indicando que quanto maior a renda, melhor a avaliação dessas marcas. 

O Julgamento Passo-a-passo apresentou relação positiva com o Baixo Brand Equity, 

indicando que pode haver uma relação de avaliação funcional da roupa, sugerindo que o 

julgamento racional é sensível a questões como preço e qualidade, mas sem estar dependendo 

dos apelos de marca.  

Quanto às marcas de Médio e Alto Brand Equity repetiu-se o achado no Estudo 4, em 

que verificou-se o maior índice de explicação das variáveis psicológicas individuais, pois 

quando não foram superiores as variáveis demográficas ou as relacionadas à roupa, no 

mínimo, foram iguais. O que corrobora a visão do uso de roupas em coerência com as 

características individuais (Batista & Rocha, 2009; Cosbey, 2001; Dantas et al., 2011; 

McCracken, 2003; Miranda, 2008; Solomon & Schopler, 1982; Mello et al., 2008). 

Também encontrou-se evidências do modelo hierárquico das medidas relacionadas à 

roupa mediando à relação entre as variáveis psicológicas e a intenção de Comportamento 

frente às marcas de roupas. Nos casos em que os três tipos de medidas apareceram no modelo 

explicativo da Regressão Hierárquica, ao se testar a mediação, os valores das mediações 

validaram o modelo. 

Por fim, ressalta-se que umas das variáveis não inseridas na pesquisa até o presente 

estudo foi a influência da publicidade na explicação do comportamento de consumo de 
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roupas. Para isso, será desenvolvida uma pesquisa de natureza experimental em que as 

participantes do grupo experimental serão expostas a uma manipulação publicitária, para 

posteriormente ser comparado aos resultados do grupo controle, como poderá ser visto no 

Estudo 6, a seguir detalhado. 
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10. ESTUDO 6. ANÁLISE DO EFEITO DO PRIMING PUBLICITÁRIO 
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10.1. Introdução 

O presente estudo tem o objetivo de analisar o efeito da exposição das pessoas a uma peça 

publicitária abaixo do nível perceptivo, por meio uma mensagem indireta. A técnica utilizada 

baseia-se no Priming, que se configura como a exposição dos participantes ao prime, que pode ser 

caracterizado como um estímulo (e.g., imagem, palavra, situação) que desperta as Atitudes 

Implícitas frente ao objeto estimulado (Fazio & Olson, 2003; Finlay et al., 2005; Harris et al., 

2009; Karremans et al., 2006; Papies & Hamstra, 2010; Pérez-Nebra, 2010; Wang, 2012; Yi, 

1993). 

No atual estudo foi utilizado como prime uma matéria jornalística sobre o mercado de trabalho 

para mulheres, cujas personagens utilizaram roupas de grifes famosas, especificamente Toli, Colcci 

e Calvin Klein, que tiveram seus símbolos de marca expostos nas roupas. Para avaliar o efeito 

dessa exposição, foi criado um grupo controle que será exposto à mesma reportagem, porém 

sem as imagens (Anexo 13), e um grupo experimental, que será exposto a matéria com as 

imagens (Anexo 14). Especificamente, o estudo avaliou a influência da publicidade, por meio do 

método Priming, nas variáveis psicológicas individuais, naquelas relacionadas à roupa e na 

avaliação e intenção de consumo de roupas. 

 

10.2. Método 

10.2.1. Delineamento e hipóteses 

Esta pesquisa consiste em um estudo experimental de grupos independentes (Campbell & 

Stanley, 1979), que contará com um grupo de controle e outro experimental. O grupo experimental 

foi caracterizado pela exposição a anúncios publicitários indiretos, por meio do Priming, em que as 

personagens de uma matéria estarão utilizando roupas de grifes, com pequenas identificações de 

marca, porém, sem argumentação comercial direta.  
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Neste estudo, serão consideradas como variáveis dependentes, as variáveis psicológicas de 

cunho individual (Valores Humanos, Desejabilidade Social, Necessidade de Cognição, 

Julgamento e Significado do produto), as relacionadas à roupa (Preocupação com a Aparência, 

Envolvimento com a Roupa, Engajamento na Compra de Roupas e Atitudes Explícitas e 

Implícitas Frente à Roupa) e as de Avaliação e Intenção Comportamental frente às marcas de 

Baixo, Médio e Alto Brand Equity. Como variável independente será considerada a manipulação 

por meio da exposição publicitária indireta. 

Levando-se em conta os objetivos do presente estudo, consideram-se as seguintes hipóteses: 

Hipótese 1. A exposição ao material publicitário indireto (manipulação) afetará as Atitudes 

Implícitas, gerando uma maior pontuação para o Escore C e D; 

Hipótese 2. A exposição ao material publicitário indireto (manipulação) afetará as variáveis 

relacionadas à roupa, gerando uma maior pontuação para as avaliações 

positivas frente à roupa; 

Hipótese 3. A exposição ao material publicitário indireto (manipulação) afetará a Avaliação 

e a Intenção Comportamental frente ao consumo de roupas, gerando uma maior 

pontuação para as avaliações positivas frente à roupa; 

Hipótese 4. As variáveis psicológicas de cunho individual não serão afetadas pela 

manipulação, por serem consideradas transituacionais, logo não são 

influenciadas por uma manipulação pontual. 

 

10.2.2. Participantes  

Participaram do estudo 50 estudantes universitárias de uma instituição de ensino superior 

privada de João Pessoa (PB), todas do sexo feminino, que foram separadas randomicamente em 

dois grupos, sendo o Grupo 1, o grupo controle, e o Grupo 2, o grupo experimental. A maioria 

solteira (70,0%) e autodenominada heterossexual (96,0%), apresentando idade média de 24 



214 

anos (DP = 5,02). As participantes indicaram renda familiar média de R$ 5.656,20 (DP = 

11.045,55), sendo que 68% foram classificados como pertencentes à classe B, segundo o 

Critério de Classificação Econômica Brasil. 

 

10.2.3. Instrumentos 

 As participantes responderam os seguintes instrumentos: 

 Tarefa de Manipulação Priming – constituiu-se da leitura da matéria jornalística intitulada 

Mulheres enfrentam desafios em novos papéis no mercado de trabalho (Globo News, 2013) e 

da resposta a pergunta: Quais os diferenciais da mulher no mercado de trabalho?. Na reportagem, 

as personagens estavam vestidas com roupas de grife e com as logomarcas expostas nas 

peças. O grupo controle foi exposto ao mesmo texto, porém sem imagens. 

 Após a realização da tarefa Priming pelos dois grupos, todas as participantes responderam 

aos instrumentos utilizados no Estudo 5. Como forma de verificar se a tarefa Priming ocorreu no 

nível subliminar, depois de respondidos todos os instrumentos da pesquisa, as participantes foram 

solicitadas a informar qual a diferença entre os dois tipos de reportagem. Em todas as respostas foi 

citado apenas o fato de uma reportagem conter imagens e na outra não. Em nenhum momento 

foram citadas questões relacionadas a roupas ou marcas. 

 

10.2.4. Procedimento  

 As alunas foram convidadas em sala de aula a participarem da pesquisa e direcionadas 

ao laboratório de informática. Antes de entrarem no laboratório houve a devida orientação 

sobre a pesquisa e que sua participação seria voluntária, devendo responder individualmente 

aos questionários. Foram esclarecidas as questões éticas, como o anonimato da participação e 

a necessidade de todos os participantes leram e aceitaram o Termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecido. Em seguida, foi realizado o sorteio para a participação no Grupo 1 ou 2, como 

forma de garantir a aleatoriedade da amostra.  

 Para assegurar o controle das condições entre os grupos, a aplicação da manipulação 

Priming e da pesquisa foi realizada no mesmo laboratório, apenas com as participantes do 

Grupo 1 organizadas do lado direito da sala, e as do Grupo 2, do lado esquerdo. Ao sentarem 

diante dos computadores, as matérias jornalísticas já estavam disponíveis ao lado do teclado.  

Como tarefa priming, foi solicitada às participantes que lessem a matéria e respondessem 

quais as características da mulher no mercado de trabalho. Foram utilizados cerca de 8 

minutos para a realização da tarefa. Após esse procedimento, as participantes foram 

direcionadas a responder os instrumentos da pesquisa, aplicados virtualmente. 

 

10.2.5. Análise dos dados 

Para a análise dos dados, utilizou-se o R-Estatístico, versão 3.0 (R Core Team, 2013) 

por meio do pacote R-commander (Fox, 2004; Fox & Carvalho, 2012) para o cálculo da 

diferença entre os grupos por meio do teste de médias (Teste t). Os resultados são descritos a seguir.  

 

10.3. Resultados 

 Para a testagem das hipóteses do presente estudo, foi realizado um Teste t para medidas 

independentes comparando as médias do Grupo 1 (controle) e do Grupo 2 (experimental) para cada 

uma das variáveis utilizadas na presente pesquisa. A Tabela 43 detalha os valores médios de cada 

grupo e os índices do Teste t. 

 Para a verificação da Hipótese 1 realizou-se uma análise de diferenciação de médias das 

Atitudes Implícitas entre o Grupo 1 (controle) e o Grupo 2 (Experimental). As análises revelaram 

uma diferença estatisticamente significativa (t (47,95) = -2,19, p < 0,05) entre os Escores D do 

grupo controle (M = 0,01, DP = 0,42) e do grupo experimental (M = 0,26, DP = 0,41), indicando 
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que o grupo experimental apresentou associação mais rápida entre as categorias Roupa + 

Importante, o que pode ser entendido como o efeito da manipulação, já que as demais variáveis da 

pesquisa se mantiveram constantes. Outro resultado que corrobora o encontrado é a diferença no 

Escore C entre o Grupo 1 (M = 29,20, DP = 199,86) e o Grupo 2 (M = 148,91, DP = 258,31), que 

apesar de marginalmente significativo (t (45,15) = -1,82, p = 0,07) segue a mesma direção do 

encontrado no Escore D.  

 Foram inseridos neste estudo os tempos do Bloco Congruente (Roupa + Importante) e do 

Incongruente (Roupa + Não Importante) para uma melhor explicação da influência da manipulação 

entre os grupos. Constatou-se que não houve diferença (t (47,47) = -0,61, p = 0,55) no Bloco 

Congruente entre o Grupo 1 (M = 887,37, DP = 157,44) e o Grupo 2 (M = 915,87, DP = 175,00). 

 A diferença entre os grupos foi encontrada no Bloco Incongruente (t (44,05) = -1,96, p < 

0,05). Os resultados indicam que o Grupo 1 (controle) foi mais rápido em relacionar Roupa com 

Não Importante, gastando o tempo médio de 916,57 milissegundos (DP = 223,66) para associar os 

termos. O Grupo 2 (experimental) precisou de um tempo maior (M = 1.064,77 sm, DP = 304,60) 

para associar as palavras. Considerando que a diferença é resultado da manipulação, a exposição à 

imagem de mulheres com roupa de marca gerou uma maior dificuldade em relacionar Roupa + Não 

Importante. Esses resultados em conjunto corroboram a Hipótese 1. As análises detalhadas podem 

ser visualizadas na Tabela 43. 

Para a verificação da Hipótese 2 foi analisada a diferença entre os Grupos 1 e 2, 

considerando as variáveis relacionadas à roupa, neste caso, as Atitudes Frente à Roupa, o 

Envolvimento com a Roupa, o Engajamento na Compra de Roupas e a Preocupação com a 

Aparência. Os resultados mostraram que não houve diferença significativa entre os dois grupos (t 

<1,96, p > 0,05) para nenhuma das variáveis, o que implica na rejeição desta Hipótese. 
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Resultado semelhante foi encontrado nos fatores Avaliativos e de Intenção Comportamental 

frente às marcas de Baixo, Médio e Alto Brand Equity. Não foi encontrada diferença entre os 

Grupos 1 e 2 (t < 1,96, p > 0,05), refutando a Hipótese 3. 

 

Tabela 43. Teste de diferenciação de médias entre o grupo controle e experimental. 

Notas: Avaliação das marcas: 1 Baixo Brand Equity, 2 Médio Brand Equity, 3 Alto Brand 

Equity. Diferença considerada estatisticamente significativa * p < 0,05, ** p < 0,01. 

 

Tipo de 

variáveis 
Variáveis 

Controle Experimental Contraste 

M (DP) M (DP) t DF p 

Variáveis 

psicológicas 

individuais 

Desejabilidade  10,48 (2,55) 10,76 (3,05) -0,35 46,57  0,73 

Julgamento Afetivo 5,36 (1,01)  5,14 (1,19) 0,69 46,80  0,49 

Julgamento Passo a Passo 4,63 (1,47)  5,00 (1,30) -0,95 47,30  0,35 

Significado Simbólico 4,23 (1,10) 3,83 (1,25) 1,21 47,16  0,23 

Significado Utilitário 4,51 (1,36) 4,76 (1,34) -0,66 47,99  0,51 

Necessidade de Cognição 4,39 (0,61) 4,03 (0,48) 2,37 45,59  0,02* 

Existência 6,28 (0,77) 5,91(1,62) 1,03 34,20   0,31 

Experimentação 5,36 (0,79) 4,76 (1,52) 1,74 36,12  0,09 

Interativa 6,13 (0,87) 5,65 (1,59) 1,33 37,15  0,19 

Normativa 5,90 (0,81) 5,59 (1,54) 0,91 36,23  0,36 

Realização 5,25 (0,82) 5,05 (1,47) 0,59 37,75  0,56 

Suprapessoal 5,91 (0,74) 5,54 (1,52) 1,06 34,62  0,30 

Variáveis 

relacionadas 

à roupa 

Vestir-se para os outros 3,18 (1,43) 3,06 (1,38) 0,28 47,95  0,78 

Vestir-se para si  5,46 (1,36) 5,34 (1,04) 0,37 44,78  0,71 

Engajamento 2,99 (1,87) 2,99 (1,68) 0,00 47,50  1,00 

Envolvimento 5,14 (0,89) 5,08 (1,15) 0,19 45,06  0,84 

Preocupação com 

aparência 
4,22 (1,04) 4,23 (1,08) -0,01 47,94  0,99 

Congruente 887,37(157,44) 915,87(175,00) -0,61 47,47  0,55 

Incongruente 916,57(223,66) 1064,77(304,60) -1,96 44,05  0,05* 

Score C 29,20 (199,86) 148,91 (258,31) -1,82 45,15  0,07 

Score D 0,01(0,42) 0,26 (0,41) -2,19 47,95  0,03* 

Avaliação  

das marcas 

1. Avaliativo 3,33 (1,82) 3,40 (1,79) -0,13 47,99  0,89 

1. Comportamental 3,18 (1,34) 3,02 (1,46) 0,40 47,62  0,69 

1. Valor  27,80 (12,67) 29,96 (15,78) -0.53 45,87  0,60 

2. Avaliativo 4,98 (1,48) 4,89 (1,39) 0,22 47,78  0,83 

2. Comportamental  4,66 (1,19) 4,65 (1,36) 0,03 47,21  0,98 

2. Valor 41,52 (17,02) 47,40 (21,18) -1,08 45,88  0,29 

3. Avaliativo 3,83 (1,83) 4,15 (1,78) -0,63 47,95  0,53 

3. Comportamental 6,14 (0,79) 5,77 (1,16) 1,32 42,37  0,19 

3. Valor 71,77 (41,58) 73,81 (49,09) -0,16 46,74  0,88 
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Como defendido na Hipótese 4, as variáveis psicológicas individuais não sofreram alteração 

com a manipulação, o que é percebido com a ausência de diferença entre os grupos (t < 1,96, p > 

0,05). A única exceção foi encontrada na Necessidade de Cognição (t (45,59) = 2,37, p < 0,05), em 

que o Grupo 1 (M = 4,39, DP = 0,61) apresentou média maior que o Grupo 2 (M = 4,03, DP = 

0,48). Os resultados corroboram parcialmente a Hipótese 4. 

 

10.4. Discussão Parcial 

 

  O presente estudo revelou que a publicidade indireta afeta as variáveis psicológicas 

implícitas, ou seja, o estímulo apresentado abaixo do nível perceptivo afetou as variáveis que são 

acionadas de forma automática. Cabe ressaltar que as Atitudes Implícitas e o Priming fazem parte de 

um mesmo grupo de variáveis que são inseridas no que está sendo denominado de “O novo 

inconsciente” (Hassin et al., 2005; Callegaro, 2011), que se caracteriza por uma reação cognitiva 

desenvolvida pelo cérebro como processos autônomos que auxiliam no dia-a-dia com respostas 

automáticas aos estímulos externos. 

 No estudo ficou constatado que a exposição a um estímulo implícito é percebido pelo 

respondente de forma não consciente, não afetando as medidas explícitas, mas sendo percebido pelo 

cérebro de forma implícita, podendo afetar os comportamentos de forma automática. 

Uma das explicações para as variáveis explícitas não serem afetadas pela tarefa Priming está 

baseada no modelo MODE (Fazio & Olson, 2003; Olson & Fazio, 2009), que defende a existência 

de processos espontâneos ou deliberados, sendo que a correlação entre as medidas implícitas e 

explícitas vai depender do grau de deliberação dos respondentes frente ao objeto avaliado. Assim, se 

a motivação ou a oportunidade de deliberar forem baixas, as possibilidades de correlação serão 

altas, porém se a motivação ou a oportunidade de deliberar forem altas, menores serão as 

possibilidades de correlação. 
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A partir desse modelo, pode-se defender que a possibilidade e a motivação para deliberar 

sobre as respostas dadas aos instrumentos explícitos desta pesquisa eram altas, visto que os 

respondentes não tinham limitação de tempo para realizar a pesquisa e o experimento ocorreu em 

um ambiente acadêmico, com todos os controles da metodologia experimental, o que pode ter 

sugerido a necessidade de respostas mais elaboradas, gerando baixa influência da manipulação 

frente às medidas explícitas. 

 Outra explicação está no fato do estímulo ter sido utilizado um estímulo indireto, abaixo no 

nível perceptivo, sendo percebido diferente de um estímulo explícito, como uma propaganda com 

argumentação comercial direta. Porém, o presente estudo visou analisar se uma influência, mesmo 

que implícita ou indireta, pode ser percebida pelas pessoas, o que ficou comprovado com os 

resultados deste estudo, considerando as medidas implícitas. 

 O resultado deste estudo é condizente com os autores que defendem o conceito de Indústria 

Cultural (Adorno, 1986) ligado ao segmento de vestuário. Segundo esse modelo, a comunicação 

que tem o objetivo de criar uma cultura de incentivo ao consumo de roupas, podendo ser por meio 

da comunicação comercial direta, como publicidades impressas ou audiovisuais, ou por meios 

indiretos, como matérias jornalísticas ou roupas utilizadas por pessoas com destaque social, como 

formadores de opinião e atores de novelas (Easey, 2009, Favero et al., 2013; Hinerasky, 2006; 

Pinheiro & Gullo, 2008; Schmitz, 2010). 
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11. DISCUSSÃO GERAL 
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A presente pesquisa objetivou conhecer o papel das variáveis individuais (Valores 

Humanos, Desejabilidade Social, Necessidade de cognição, Julgamento e Significado do 

Produto), das relacionadas ao objeto (Atitudes Frente ao Consumo de Roupas, Envolvimento 

com a Roupa, Preocupação com a Aparência e o Engajamento Frente ao Consumo de 

Roupas) e dos processos implícitos (Associação Implícita e Priming) na intenção de consumo 

de roupas, levando em consideração a tradução e validação de instrumentos de coleta de 

dados, a diferenciação das marcas pelo Brandy Equity, as distinções por gênero, a testagem do 

modelo de mediação das variáveis relacionadas ao objeto entre as variáveis individuais e a 

intenção de consumo, e, por fim, a influência da publicidade na intenção de consumo de 

roupas. 

 

11.1. Limitações da pesquisa 

Apesar dos resultados terem sido alcançados, possíveis limitações são destacadas. 

Primeiramente, deve-se apontar para a amostra que não pode ser considerada representativa 

da população brasileira, do Nordeste ou mesmo da cidade de João Pessoa, pois apesar de ter 

uma quantidade significativa de participantes do Nordeste ou da capital paraibana, a maioria 

dos participantes é composta de estudantes universitários ou de pessoas que responderam os 

instrumentos de pesquisa por meio da internet, ademais não se buscou seguir regras (e.g., 

aleatorização ou estratificação) para uma amostragem representativa. 

Contrariamente, obteve-se uma amostra por conveniência, e não probabilística. 

Procurou-se apenas contar com a participação de um número de participantes recomendado 

para se proceder com as análises estatísticas. Apesar de terem sido realizadas análises de 

regressão e de mediação, as quais indicam o poder preditivo de variáveis independentes sobre 

variáveis dependentes, mesmo assim não é possível fazer afirmações causais acerca da relação 
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entre as variáveis envolvidas neste estudo (Campbell & Stanley, 1979), nem tão pouco 

generalizar os resultados aqui encontrados para além das amostras consideradas. 

Portanto, não é possível dizer que uma pessoa que priorize valores da subfunção 

Realização ou Experimentação, que apresente atribuição de significado de forma simbólica e 

alta pontuação em variáveis relacionadas à roupa, necessariamente, irá consumir roupas de 

alto Brandy Equity. 

 

11.2. Achados principais 

 Apesar das limitações supracitadas, confia-se que a presente tese cumpriu seus 

objetivos e, de forma geral, os resultados encontrados corroboram com a literatura relacionada 

ao consumo de roupas (Cardoso, 2004; Dantas et al., 2011; Freitas, 2008; Gomes, 2002; 

Graves, 2011; Marques et al., 2008; Miranda, 2008; Monteiro, 2006; Neves, 2010; Quintela, 

2011; Rech & Farias, 2013; Solomon, 2011). 

 Quanto aos achados principais, verificou-se no Estudo 1 que as Escalas de 

Preocupação com a Aparência, de Engajamento na Compra de Roupa, de Atitudes Frente ao 

Consumo de Roupas e o Questionário de conhecimento ou experiências com o consumo de roupas 

apresentaram indicadores psicométricos que atestam evidências de consistência interna, 

validade fatorial e precisão dos instrumentos (Byrne, 2001; Nunnally, 1991; Pasquali, 2009; 

Tabachnick & Fidell, 2013), qualificando-os para pesquisas na área de vestuário. 

 No Estudo 2 esses instrumentos foram submetidos a uma análise confirmatória (Byrne, 

2001; Pilati & Laros, 2007; Tabachnick & Fidell, 2013) que corroborou os achados do Estudo 

1, com a vantagem da testagem de modelos mais parcimoniosos, com dez itens cada, para as 

Escalas de Preocupação com a Aparência, de Engajamento na Compra de Roupa e de 

Atitudes Frente ao Consumo de Roupas, o que favorece pesquisas com consumidores e a 

utilização desses instrumentos em conjunto com outras escalas, sem que provoquem fadiga ou 
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desistências nos respondentes. Em resumo, com o resultado dos dois primeiros estudos é 

possível afirmar que a presente tese colaborou com a validação de instrumentos que podem 

contribuir para pesquisas que resultem em uma melhor compreensão dos comportamentos de 

consumo de roupas, tanto no nível acadêmico quanto em pesquisas de mercado. 

No Estudo 3 verificou-se que as características mercadológicas, e.g. preço, público-

alvo, força e status da marca estão correlacionadas entre si, sendo utilizadas como definição 

de nível de valor da marca (Brand Equity). Com os resultados, foi possível organizar as 

lojas/marcas de João Pessoa em três níveis de Brandy Equity, sendo eles o Baixo, Médio e 

Alto. Dessa forma, verificou-se que as marcas de roupas analisadas são percebidas de forma 

diferenciada e essa diferença deve ser considerada em pesquisas, estratégias de Marketing ou 

de conscientização de consumidores. Os resultados corroboram a literatura que defende a 

marca como um dos maiores diferenciadores das roupas, de forma específica, e de produtos e 

serviços, de forma geral (Aaker & Joachimsthaler, 2000; AMA, 2012; Cardoso, 2004; 

Carniello et al., 2008; Côrte-Real, 2010; Dias, 2004; Haugtvedt et al., 2007; Kelday, 2011; 

Keller, 1998, 2000; Kotler & Keller, 2006; Marques et al., 2008; Miranda, 2008; Neves, 

2010; Rech & Farias, 2013; Santana, 2004; Santini et al., 2012; Santini et al., 2010; Tarsitano 

& Navacinsk, 2013; Urdan & Urdan, 2006). 

No Estudo 4 foi possível comprovar o maior envolvimento das mulheres com as 

medidas relacionadas com a roupa e com as intenções de consumo de roupa, indicando que o 

relacionamento com esse objeto é preponderante para o gênero. Assim, evidenciaram-se as 

distinções de gênero no segmento de roupa, mas acrescentaram-se as análises por meio de 

novos tipos de variáveis, como as medidas implícitas que estudam os processos inconscientes 

de tomada de decisão e variáveis como o Engajamento, que possui um caráter mais 

comportamental. Com esses achados corrobora-se a diferenciação de gênero defendida pela 

literatura (Andrade, 2003; Bergamo, 2004; Garboggini, 2005; Hollander, 1996; Lipovetsky, 



224 

2008; Louro, 2008; Miranda, 2008; Monteiro, 2006; Pomerleau et al., 1990; Solomon & 

Schopler, 1982; Souza & Simili, 2013; Strey, 2000; Swain, 2001; Thompson, 1996). 

Quanto às variáveis psicológicas individuais, a Subfunção Valorativa Realização e o 

Significado Simbólico foram as variáveis pessoais que apresentaram os maiores índices de 

correlação com as variáveis explícitas relacionadas à roupa e para as intenções 

comportamentais frente ao consumo de roupa, corroborando o caráter simbólico relacionado 

ao ato de vestir-se (Matos, 2006; Massarotto, 2007, 2008; Miranda, 2008; Quintela, 2011). No 

caso dos Valores Humanos, pode-se defender que o uso das roupas foi utilizado como 

instrumento para representar as características individuais, no caso da Subfunção Realização, 

para a demonstração dos valores de prestígio, êxito e poder. Esses achados são condizentes 

com os autores que defendem o uso da roupa para a autodefinição, explicitação de 

características individuais ou representação do Eu (Alcântara, 1996; Bresani & Rocha, 2009; 

Dantas et al., 2011; Cosbey, 2001; Pignatari, 1973; Haugtvedt et al., 2007; McCracken, 2003; 

Mello et al., 2008; Miranda, 2008; Solomon, 2011; Solomon & Schopler, 1982). 

O poder explicativo dos Valores Humanos e do Julgamento e Atribuição de 

Significado frente às variáveis relacionadas à roupa são condizentes com os achados das 

pesquisas de comportamento do consumidor que utilizam essas variáveis como fatores 

explicadores das decisões de compra. Assim, a presente tese fornece subsídios para a inserção 

dos Valores Humanos como influenciadores de comportamentos em geral e, de forma 

específica, no consumo, o que é condizente com pesquisas que utilizam o construto 

(Blackwell et al., 2005; Fortes, 2006; Kahle & Xie, 2007; Leão et al., 2007; Meireles, 2007; 

Porto, 2005; Solomon, 2011; Xavier Júnior, 2006) ou a Teoria Funcionalista dos Valores 

Humanos (Böer, 2009; Cavalcante, 2009; Coelho, 2009; Lauer-Leite, 2009; Medeiros, 2007; 

Mendes, 2010; Moneiro, 2009; Pessoa, 2011; Pimentel, 2004). 
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Do mesmo modo, a forma como julgamos e atribuímos significados aos objetos de 

consumo mostraram-se capazes de influenciar o relacionamento com as roupas, o que valida 

os fundamentos teóricos sobre o construto (Alfinito et al., 2012; Allen, 2000, 2001, 2006; 

Allen & Ng, 1999; Allen et al., 2002; Allen & Torres, 2006; Nepomuceno et al., 2006; 

Nepomuceno & Torres, 2005; Torres & Alfinito, 2008; Torres & Allen, 2009; Torres et al., 

2006; Torres & Pérez-Nebra, 2007). 

Faz-se necessário esclarecer que as relações acima citadas não resumem os achados 

desta pesquisa, pois as outras variáveis analisadas mostraram capacidade explicativa, como 

por exemplo, o padrão de correlação negativa entre a Desejabilidade Social, a Necessidade de 

Cognição e o Julgamento passo-a-passo frente às variáveis relacionadas à roupa, indicando 

que altos índices de relacionamento com roupas podem estar ligados a fatores de baixa 

expectativa social, de decisões de compras baseadas em avaliações por meio de rotas 

periféricas, que consideram mais o contexto, a notoriedade, a imagem do produto e também 

julgamentos que não priorizam as questões tangíveis ou utilitárias dos produtos. Esses 

resultados vão ao encontro das críticas ao atual modelo de consumo de roupas que priorizam 

o status, a notoriedade, o lazer, a experimentação e o simbolismo dos produtos em detrimento 

de aspectos mais utilitários e racionais, o que pode gerar consumismo, a compra compulsiva e 

consequências sociais que podem atingir toda a cadeia produtiva do segmento (Angelis Neto 

et al., 2010; Costa et al., 2008; Goldsmith et al., 2012; Hennigen & Costa, 2009; Johnson & 

Attmann, 2009; Lipovetsky, 2008; Monteiro, 2006; Rodrigues, 2009; Schulte & Lopes, 2008; 

Strey, 2000). 

Também foram corroborados no Estudo 4 os resultados do Estudo 3, em que a 

avaliação do Brand Equity diferenciou estatisticamente as marcas e lojas de João Pessoa em 

Baixo, Médio e Alto valor de marca. Destacam-se as diferenças do Valor entre cada um dos 

níveis de Brandy Equity, sendo que no nível mais Alto ele foi quase três vezes maior (279%) 
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que o valor que as pessoas estão dispostas a pagar em uma peça semelhante nas lojas do 

Baixo e mais que o dobro (209%) do valor das lojas de Médio Equity. Esses resultados são 

condizentes com a literatura que define a marca como um dos maiores agregadores de preço a 

um produto. (Aaker & Joachimsthaler, 2000; AMA, 2012; Dias, 2004; Kotler & Keller, 2006; 

Urdan & Urdan, 2006) 

A diferenciação pelo Brand Equity também foi constatada pela influência das 

variáveis preditoras da Avaliação, Comportamento e Valor frente às marcas. Os fatores 

referentes às marcas e lojas com Baixo Brand Equity foram explicados com mais propriedade 

por Variáveis Demográficas, por possuírem poucos diferenciais que apelam para as 

características psicológicas, sendo relacionadas, na maioria dos casos, as questões de renda e 

o nível de escolaridade. A literatura defende que, quando um produto ou serviço não possui o 

diferencial de marca forte, ele fica obrigado a fazer uso de outras características mais 

pragmáticas, como preço, localização da loja ou atributos do produto, que são percebidos por 

pessoas que buscam benefícios financeiros ou praticidade na compra dos produtos (Dias, 

2004; Kotler & Keller, 2006). As Variáveis Demográficas também foram as melhores 

explicadoras das variáveis Avaliativas das marcas de Médio e Alto Brand Equity, indicando 

que quando se avalia são consideradas as características demográficas, como Renda, Idade ou 

Classe Social. 

Porém, o modelo explicativo para as marcas de Médio e Alto Brand Equity 

apresentaram um padrão em que as variáveis Comportamental e Valor foram explicadas, com 

maior força, pelas variáveis psicológicas, o que pode indicar que os benefícios, 

personalidades e valores ligados a essas marcas podem estar conectados às características 

psicológicas dos consumidores, que fazem uso dessas roupas como forma de atender suas 

características individuais, o que é condizente com a teoria do Eu Estendido (Extended Self), 

em que os produtos consumidos são uma extensão da própria pessoa (self) (Belk, 1988; 
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Hawkins, Mothersbaugh, & Best, 2007; Solomon, 2011) e corrobora com as pesquisas do 

segmento de roupas que defendem a utilização das peças do vestuário como uma forma de 

comunicação das características individuais (Batista & Rocha, 2009; Cosbey, 2001; Dantas et 

al., 2011; McCracken, 2003; Miranda, 2008; Solomon & Schopler, 1982; Mello et al., 2008). 

 O modelo hierárquico Valores  Atitudes  Intenção Comportamental foi 

comprovado pela mediação das Atitudes do Vestir-se para os outros entre a Subfunção 

Valorativa Realização e a Intenção de Comportamento do Alto Brand Equity. Resultado que 

valida os achados de pesquisas anteriores que utilizaram a teoria (Allen et al., 2002; Cai & 

Shannon, 2012; Coelho, 2009; Coelho et al., 2006; Gouveia et al., 2010; Homer & Kahle, 

1988; Medeiros, 2007; Milfont et al., 2010). Diante dessa constatação, foi proposta uma 

ampliação do modelo, como segue: Variáveis psicológicas  Variáveis relacionadas ao 

objeto  Intenção de Comportamento, o que encontrou indícios favoráveis à sua aceitação, 

considerando em conjunto os resultados das análises de mediação. 

Com os resultados do Estudo 5, pode-se defender a utilização do TAI Categoria Única 

como ferramenta de medição de atitudes implícitas, pois o Escore C apresentou capacidade 

explicativa frente ao Valor pago pelas roupas de Baixo Brand Equity em uma análise de 

Regressão, indicando que se trata de um construto relacionado às roupas diferentes das 

medidas explícitas e com poder explicativo próprio (Filgueira & Pires, 2013; Gawronski & 

Payne, 2010; Greenwald et al., 2003; Gregg & Klymowsky, 2013; Karpinski & Steinman, 

2006; Maison et al., 2004; Stüttgen et al., 2011). 

 Por fim, o Estudo 6 revelou que a publicidade indireta, exposta por meio de uma tarefa 

priming, afeta as variáveis psicológicas implícitas, ou seja, o estímulo apresentado abaixo do 

nível perceptivo influenciou as variáveis que são acionadas de forma automática, o que pode 

gerar comportamentos inconscientes frente ao consumo de roupas, sendo condizente com as 

pesquisas que utilizam o priming frente a comportamentos de consumo (Fazio & Olson, 2003; 
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Finlay et al., 2005; Harris et al., 2009; Karremans et al., 2006; Papies & Hamstra, 2010; 

Pérez-Nebra, 2010; Wang, 2012; Yi, 1993). 

Outro diferencial é que os programas utilizados para a disponibilização dos 

questionários na Internet (LimeSurvey), o software de análises estatística (R-Estatístico) e os 

programas de textos e planilhas (LibreOffice) utilizados para a construção desta tese são 

abertos (gratuitos) e utilizados em vários países de forma colaborativa, em que cada 

profissional que cria e disponibiliza uma ferramenta, fornece o instalador e o manual de 

orientação, o que facilita a divulgação e a utilização de tecnologias que aprimoram o 

conhecimento científico, com baixo custo e, consequentemente, maior cooperação entre 

pesquisadores. 

 Vale destacar que o presente estudo foi realizado com aplicação de questionário 

totalmente eletrônico, por meio virtual, o que facilita a captação e análises de dados, já que as 

informações são disponibilizadas de forma tabulada, tornando desnecessária a digitação 

manual e gerando economia de recurso, como papel e lápis. Além de seguir a atual tendência 

de testes computadorizados. 

 

11.3. Principais contribuições e aplicabilidade 

 A temática do consumo é muitas vezes tratada com foco em ações de Marketing que 

direcionam seus esforços para a promoção dos diferenciais dos produtos e serviços (Dias, 

2004; Kotler & Keller, 2006; Ribeiro, 2011), deixando para um segundo plano as 

características individuais das pessoas e a forma como elas se relacionam com os objetos de 

consumo, sendo estes últimos os fatores que direcionam as compras dos consumidores. Neste 

sentido, a presente tese apresenta sua importância quando se propôs a compreender o 

comportamento de consumo de roupas com evidências empíricas fundamentadas. 
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Ademais, os resultados aqui encontrados podem contribuir de maneira significativa, 

tanto para o aumento da construção do conhecimento na área do comportamento do 

consumidor, quanto em termos de aplicabilidade prática. Por exemplo, no contexto das 

estratégias organizacionais são comuns as campanhas que encorajam as ações de compra no 

curto prazo. Porém os achados deste estudo mostraram que os influenciadores dos 

comportamentos de consumo de roupas são as variáveis individuais, mediadas pelas variáveis 

relacionadas ao objeto, ou seja, para que as empresas consigam retorno no longo prazo elas 

devem focar suas campanhas no reconhecimento dos Valores Humanos endossados pelos 

consumidores na mudança das Atitudes frente ao objeto de consumo. (Allen et al., 2002; Cai 

& Shannon, 2012; Coelho, 2009; Gouveia et al., 2010; Homer & Kahle, 1988; Medeiros, 

2007; Milfont et al., 2010). 

Da mesma forma, as estratégias de conscientização para um consumo mais racional e 

menos consumista devem estar centradas, por exemplo, em mudanças de Atitudes frente às 

marcas de roupas, ou mesmo na confrontação dos Valores endossados pelas pessoas, visto 

que esses são preditores de comportamentos de compra (Gouveia, 2013). 

 

11.4. Possibilidades de pesquisas futuras 

 Por meio desta pesquisa surgem novos questionamentos com a finalidade de se 

compreender o processo de compra de roupas, sendo, portanto, válido ressaltar que a presente 

tese levou em conta, principalmente, as variáveis individuais (Valores Humanos, Julgamento 

e Significado do Produto, Necessidade de Cognição e Desejabilidade Social), as variáveis 

relacionadas à roupa (Preocupação com a Aparência, Envolvimento com a Roupa, 

Engajamento na Compra de Roupas e Atitudes Explícitas e Implícitas), além das 

Características Demográficas, porém, sabe-se que estas não seriam as únicas responsáveis 

pela decisão de compra de um produto. Desta forma, recomenda-se em estudos futuros a 
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verificação de outras variáveis que também poderiam influenciar no consumo de peças de 

vestuário, como a cultura, a pertença a grupos sociais, afinidade com a moda, fatores 

econômicos, ambientais e situacionais, entre outros. 

 Considerando que a presente pesquisa foi aplicada na Paraíba, pode-se sugerir a 

replicação em outros Estados ou regiões do país, como forma de averiguar se em outros 

ambientes culturais os resultados deste estudo seriam corroborados. 

 Como a presente pesquisa foi desenvolvida por meio de estudos correlacionais frente à 

intenção de comportamentos aferidos em questionários autoaplicáveis divulgados pela 

Internet, sugere-se que futuras pesquisas podem ser realizadas em ambientes de compras de 

roupas, como shoppings e lojas, verificando os comportamentos reais de escolhas de 

consumidores. 
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13.1. Anexo 01. Aprovação do Comitê de Ética 
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13.2. Anexo 02. Escala de Preocupação com a Aparência 

 

INSTRUÇÕES. As perguntas que seguem se referem ao seu conhecimento e/ou experiências 

na utilização de roupas de forma geral. De acordo com a escala abaixo, indique o grau de 

concordância com cada situação listada. 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Discordo 

um pouco 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

um pouco 
Concordo 

Concordo 

totalmente 

 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada 

item: 1 2 3 4 5 6 7 

01. Combino cuidadosamente os acessórios que 

uso com cada roupa. 
       

02. Presto muita atenção para obter uma 

combinação de cores agradável. 
       

03. Mantenho meus sapatos limpos e arrumados. 
       

04. Eu passo mais tempo do que os outros 

combinando as cores das roupas que uso. 
       

05. Mantenho minhas roupas fora estação limpas e 

organizadas. 
       

06. Tenho mais preocupação em cuidar das 

minhas roupas do que o fazem meus amigos. 
       

07. A maneira como me vejo com minhas roupas é 

importante para mim. 
       

08. Olho a roupa no meu guarda-roupa antes de 

cada estação para saber o que tenho. 
       

09. Tenho algo para vestir para qualquer ocasião. 
       

10. Planejo cuidadosamente cada compra, de 

modo que sei o que preciso quando chegar à loja. 
       

11. Não me incomodo em usar roupas que tenham 

botões ou fechos faltando. 
       

12. Uso uma capa de chuva ou um guarda-chuva 

para proteger minhas roupas em tempo chuvoso. 
       

13. Planejo e preparo a roupa para vestir com 

vários dias de antecedência. 
       

14. Considero a textura do tecido e a linha do 

acabamento ao escolher minhas roupas. 
       

15. Faço planejamento de longo prazo para a 

compra de itens mais caros de roupa, como 

casacos ou ternos. 
       

16. Incomoda-me quando a barra da camisa fica se 

desensacando. 
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13.3. Anexo 03. Escala de Engajamento na Compra de Roupas 

 

Utilizando a escala abaixo, indique a frequência das situações listadas. 

Nunca Quase nunca Raramente Às vezes 
Algumas 

vezes 
Frequentemente Sempre 

0 1 2 3 4 5 6 

Nunca 
Algumas vezes 

por ano ou menos 

Uma vez 

por mês 

Algumas vezes 

por mês 

Uma vez por 

semana 

Algumas vezes 

por semana 

Todos 

os dias 

 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada 

item: 0 1 2 3 4 5 6 

01. Quando estou comprando roupas, sinto-me 

cheio (a) de energia. 
       

02. Quando estou comprando roupas, esqueço 

tudo ao meu redor. 
       

03. É difícil para mim ficar sem comprar roupas. 
       

04. Tenho orgulho das roupas que compro. 
       

05. Sinto-me imerso quando estou comprando 

roupas. 
       

06. Deixo-me levar quando estou comprado 

roupas. 
       

07. Quando acordo pela manhã, tenho vontade de 

sair para comprar roupas. 
       

08. Acho o ato de comprar roupas cheio de 

significado e propósito. 
       

09. Quando estou comprando roupas me sinto bem 

e disposto (a). 
       

10. O tempo voa quando estou comprando roupas. 
       

11. Quando estou comprando roupas, sou 

determinado (a). 
       

12. Quando estou comprando roupas, sempre 

persisto, mesmo quando não encontro o que 

quero. 
       

13. Fico entusiasmado (a) quando estou 

comprando roupas. 
       

14. Posso continuar comprando roupas por longos 

períodos de tempo. 
       

15. Para mim, comprar roupas é algo estimulante. 
       

16. Sinto-me feliz quando estou envolvido (a) na 

compra de roupas. 
       

17. Comprar roupas me inspira. 
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13.4. Anexo 04. Escala de Atitudes frente ao Consumo de Roupa 

 

Utilizando a escala de concordância abaixo, escolha a melhor opção para as seguintes frases. 

1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Discordo um 

pouco 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

um pouco 
Concordo 

Concordo 

totalmente 

 

Eu compro roupa de moda para...   1 2 3 4 5 6 7 

... passar uma imagem de competência e seriedade 

no trabalho. 
       

... me dar um presente. 
       

... me identificar com o glamour das passarelas. 
       

... me transformar. 
       

... inovar, renovar. 
       

... ficar parecido(a) com os outros. 
       

... seduzir. 
       

... ser notado(a). 
       

... dar um toque de extravagância. 
       

... dar referência sobre minha maneira de ser. 
       

... representar o meio em que vivo. 
       

... parecer o que gostaria de ser. 
       

... competir e conquistar. 
       

... ser aceito(a) na sociedade. 
       

... estar de acordo com os outros. 
       

... representar status. 
       

... ficar bonito(a). 
       

... ser atual. 
       

... me sentir charmoso(a) e elegante. 
       

... me sentir seguro(a). 
       

... ser o(a) primeiro(a) a usar. 
       

... mostrar quem sou. 
       

... passar para as pessoas que sou informado(a). 
       

... preencher um vazio. 
       

... ser diferente. 
       



269 

13.5. Anexo 05. Questionário de Conhecimento ou Experiências com o Consumo de 

Roupas 

 

Abaixo estão listados alguns nomes de marcas/lojas de roupas que atuam no mercado de João 

Pessoa e/ou em outras cidades do Nordeste. Solicito que circule a opção que melhor classifica 

essas marcas/lojas. 

 

Marcas / Lojas: Cattan, Emmanuelle e Esplanada  

 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

  Fraca 2 3 4 5 6 Forte 

Força da Marca / Loja 
       

  Baixo 2 3 4 5 6 Alto 

Status da Marca/Loja 
       

  Baixa 2 3 4 5 6 Alta 

Qualidade das roupas 
       

Público-alvo (Classe) 
       

  Nada 2 3 4 5 6 Muito 

Conheço 
       

  Nunca 2 3 4 5 6 Sempre 

Compro/uso 
       

  Nenhuma 2 3 4 5 6 Muita 

Experiência com a 

Marca/Loja 
       

Intenção de compra futura 
       

 

Nas lojas acima, pela compra de uma camisa/blusa simples, de apenas uma cor, sem imagens, 

quanto você está disposto(a) a pagar. Valor em R$  

 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 
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13.6. Anexo 06. Avaliação do Brand Equity 

Abaixo estão listados alguns nomes de marcas/lojas de roupas que atuam no mercado de João Pessoa.  

Solicito que circule a opção que melhor classifica essas marcas/lojas, utilizando uma escala que vai de 1 a 5.  

 

Marca / Loja Conheço Força da marca Status da roupa Público-alvo (classe) Preço Compro / Uso 

Sim Não Fraca          Forte Baixo            Alto Baixa                 Alta Baixo          Alto Nunca Pouco      Sempre 

CATTAN  1 2   1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 1     2     3     4     5  1    2    3    4    5  0 1    2    3    4    5 

C&A  1 2   1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 1     2     3     4     5  1    2    3    4    5  0 1    2    3    4    5 

M. OFFICER  1 2   1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 1     2     3     4     5  1    2    3    4    5  0 1    2    3    4    5 

SAN REMO 1 2   1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 1     2     3     4     5  1    2    3    4    5  0 1    2    3    4    5 

HERING 1 2   1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 1     2     3     4     5  1    2    3    4    5  0 1    2    3    4    5 

COLCCI  1 2   1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 1     2     3     4     5  1    2    3    4    5  0 1    2    3    4    5 

EMMANUELLE  1 2   1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 1     2     3     4     5  1    2    3    4    5  0 1    2    3    4    5 

CALVIN KLEIN  1 2   1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 1     2     3     4     5  1    2    3    4    5  0 1    2    3    4    5 

TOLI  1 2   1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 1     2     3     4     5  1    2    3    4    5  0 1    2    3    4    5 

ELLUS  1 2   1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 1     2     3     4     5  1    2    3    4    5  0 1    2    3    4    5 

RENNER  1 2   1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 1     2     3     4     5  1    2    3    4    5  0 1    2    3    4    5 

ESPLANDA  1 2   1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 1     2     3     4     5  1    2    3    4    5  0 1    2    3    4    5 

RIACHUELO 1 2   1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 1     2     3     4     5  1    2    3    4    5  0 1    2    3    4    5 

MARISA  1 2   1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 1     2     3     4     5  1    2    3    4    5  0 1    2    3    4    5 

TACO  1 2   1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 1     2     3     4     5  1    2    3    4    5  0 1    2    3    4    5 
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13.7. Anexo 07. Questionários dos Valores Básicos (QVB) 

 

INSTRUÇÕES. Por favor, leia atentamente a lista de valores descritos a seguir, considerando 

seu conteúdo. Utilizando a escala de resposta abaixo, indique com um número ao lado de cada 

valor o grau de importância que este tem como um princípio que guia sua vida. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

não importante 

Não 

importante 

Pouco 

importante 

Mais ou 

menos 

importante 

Importante 
Muito 

importante 

Totalmente 

importante 

 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item:  1 2 3 4 5 6 7 

01. AFETIVIDADE. Ter uma relação de afeto profunda e 

duradoura; ter alguém para compartilhar seus êxitos e fracassos.        

02. ÊXITO. Obter o que se propõe; ser eficiente em tudo que faz. 
       

03. APOIO SOCIAL. Obter ajuda quando a necessite; sentir que 

não está só no mundo.        

04. CONHECIMENTO. Procurar notícias atualizadas sobre 

assuntos pouco conhecidos; tentar descobrir coisas novas sobre o 

mundo. 
       

05. EMOÇÃO. Desfrutar desafiando o perigo; buscar aventuras. 
       

06. PODER. Ter poder para influenciar os outros e controlar 

decisões; ser o chefe de uma equipe.        

07. SEXUALIDADE. Ter relações sexuais; obter prazer sexual. 
       

08. RELIGIOSIDADE. Crer em Deus como o salvador da 

humanidade; cumprir a vontade de Deus.        

09. SAÚDE. Preocupar-se com sua saúde antes mesmo de ficar 

doente; não estar física ou mentalmente enfermo.        

10. PRAZER. Desfrutar da vida; satisfazer todos os seus desejos. 
       

11. PRESTÍGIO. Saber que muita gente lhe conhece e admira; 

quando velho receber uma homenagem por suas contribuições.        

12. OBEDIÊNCIA. Cumprir seus deveres e obrigações do dia a 

dia; respeitar seus pais, os superiores e os mais velhos.        

13. ESTABILIDADE PESSOAL. Ter certeza de que amanhã terá 

tudo o que tem hoje; ter uma vida organizada e planificada.        

14. CONVIVÊNCIA. Conviver diariamente com os vizinhos; 

fazer parte de algum grupo, como: social, esportivo, entre outros.        

15. BELEZA. Ser capaz de apreciar o melhor da arte, música e 

literatura; ir a museus ou exposições onde possa ver coisas belas.        

16. TRADIÇÃO. Seguir as normas sociais do seu país; respeitar 

as tradições da sua sociedade.        

17. SOBREVIVÊNCIA. Ter água, comida e poder dormir bem 

todos os dias; viver em um lugar com abundância de alimentos.        

18. MATURIDADE. Sentir que conseguiu alcançar seus 

objetivos na vida; desenvolver todas as suas capacidades.        
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13.8. Anexo 08. Escala de Desejabilidade Social 

 

INSTRUÇÕES. Você encontrará abaixo uma lista de frases sobre características e atitudes 

pessoais. Por favor, leia cada frase e indique se ela é Verdadeira ou Falsa no que diz respeito à 

sua personalidade e comportamento.  

 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: Verdadeiro Falso 

01. Algumas vezes é difícil continuar com meu trabalho se não sou 

encorajado. 
  

02. Nunca tive uma forte antipatia por qualquer pessoa. 
  

03. Em algumas ocasiões eu já duvidei da minha capacidade para 

vencer na vida. 
  

04. Às vezes sinto raiva quando não consigo fazer o que quero. 
  

05. Meus modos à mesa são tão bons em casa quanto em um 

restaurante. 
  

06. Entraria em um cinema sem pagar, se soubesse que não seria 

visto. 
  

07. Gosto de fofocar de vez em quando. 
  

08. Já senti vontade de me rebelar contra pessoas com autoridade, 

mesmo sabendo que elas estavam certas. 
  

09. Já fingi estar doente para fugir de alguma responsabilidade. 
  

10. Houve ocasiões em que já tirei vantagem de alguém. 
  

11. Estou sempre disposto(a) a admitir quando cometo um erro. 
  

12. Às vezes tento me vingar ao invés de perdoar e esquecer. 
  

13. Sou sempre educado(a), mesmo com pessoas desagradáveis. 
  

14. Já insisti para as coisas serem feitas do meu jeito. 
  

15. Em algumas ocasiões senti vontade de quebrar coisas. 
  

16. Nunca me chateio quando me pedem para retribuir um favor. 
  

17. Nunca me irrito quando pessoas expressam idéias muito 

diferentes das minhas. 
  

18. Em certas ocasiões eu já senti bastante inveja da boa sorte de 

outras pessoas. 
  

19. Às vezes fico irritado(a) com pessoas que me pedem favores. 
  

20. Nunca falei algo de propósito que magoasse alguém. 
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13.9. Anexo 09. Escala de Necessidade de Cognição (NFC) 

 
INSTRUÇÕES: Por favor indique o quanto você concorda ou discorda de cada uma das seguintes 

afirmações, faça isso escolhendo o número que melhor indique seu grau de discordância ou 

concordância. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Discordo um 

pouco 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

um pouco 
Concordo 

Concordo 

totalmente 

 

 Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 1 2 3 4 5 6 7 

01. Prefiro problemas complexos aos simples. 
       

02. Gosto de ter a responsabilidade de lidar com 

situação que requer pensar muito.        

03. Pensar não é meu passatempo preferido. 
       

04. Antes faria alguma coisa que requer pensar pouco 

que alguma coisa que certamente desafiaria minhas 

habilidades em relação ao pensar. 
       

05. Tento antecipar e evitar situações onde exista a 

provável chance de ter que pensar profundamente sobre 

alguma coisa. 
       

06. Sinto satisfação em ter que ponderar arduamente 

por muito tempo.        

07. Apenas me envolvo intensamente quando tenho 

necessidade.        

08. Prefiro pensar nos problemas pequenos do dia-a-dia 

que nos problemas a longo prazo.        

09. Gosto de tarefas que requerem pensar pouco uma 

vez que as tenha aprendido.        

10. A idéia de utilizar pensamentos para me animar me 

parece interessante.        

11. Eu realmente gosto de uma tarefa que envolva 

pensar em novas soluções para os problemas.        

12. Aprender novas maneiras de pensar não me 

empolga muito.        

13. Prefiro minha vida repleta de enigmas para resolver. 
       

14. Pensar abstratamente me atrai. 
       

15. Prefiro uma tarefa intelectual, difícil e importante a 

uma outra que seja importante, mas que não me obrigue 

a refletir muito. 
       

16. Sinto alívio ao invés de satisfação depois de 

completar uma tarefa que requereu grande esforço 

mental. 
       

17. É suficiente para mim que o trabalho tenha sido 

feito, não me importa como e porquê foi feito.        

18. Usualmente costumo opinar sobre questões mesmo 

quando estas não me afetam pessoalmente.        
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13.10. Anexo 10. Escala de Julgamento e Significado do Produto 

INSTRUÇÕES. A seguir encontram-se afirmações sobre como as pessoas decidem como 

comprar produtos de forma geral. Por favor, leia cada uma com atenção. De acordo com a 

escala de resposta apresentada abaixo, escolha o número que melhor expressa seu grau de acordo ou 

desacordo. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Discordo um 

pouco 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

um pouco 
Concordo 

Concordo 

totalmente 

 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada 

item:  1 2 3 4 5 6 7 

01. Sou racional ao comprar um produto. 
       

02. Escolho um produto que posso exibir com 

orgulho. 
       

03. Escolho um produto compatível com o que 

penso sobre mim mesmo. 
       

04. Escolho um produto que está na moda. 
       

05. Escolho um produto sensorialmente agradável 

(ex: olfato, visão, etc.). 
       

06. Seleciono o produto que posso encontrar mais 

facilmente para comprar. 
       

07. Escolho um produto reconhecidamente caro. 
       

08. Considero os prós e contras antes de comprar 

um produto. 
       

09. Escolho um produto que me deixe de bom 

humor ao usá-lo. 
       

10. Seleciono o produto de uso mais fácil. 
       

11. Considero importante comprar uma marca 

reconhecida socialmente. 
       

12. Controlo minha impulsividade ao comprar um 

produto. 
       

13. Dou mais importância à beleza de um produto. 
       

14. Seleciono os produtos de forma cuidadosa. 
       

15. Prefiro um produto que demonstre poder sobre 

as outras pessoas. 
       

16. Prefiro um produto que reflita meu jeito de 

ser. 
       

17. Procuro o máximo de informações sobre o que 

vou comprar. 
       

18. Seleciono o produto em função do meu 

sentimento em relação a ele. 
       

19. Seleciono o produto de uso mais rápido. 
       

20. Penso bem antes de comprar um produto. 
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13.11. Anexo 11. Escala de Envolvimento de Zaichcowsky 

 

INSTRUÇÃO: Na escala abaixo são indicados dois extremos de uma medida, escolha a opção 

que melhor indica sua opinião. 

 

Para você, os aspectos relacionados com roupas (compra e utilização) são:  

 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

 

  1 2 3 4 5 6 7 

Importante 
       

Sem importância 

Entediante 
       

Interessante 

Relevante 
       

Irrelevante 

Empolgante 
       

Sem graça 

Insignificante 
       

Muito significante 

Atraente 
       

Não atrativo 

Fascinante 
       

Trivial 

Sem valor 
       

Valioso 

Envolvente 
       

Indiferente 

Desnecessário 
       

Necessário 
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13.12. Anexo 12. Dados Demográficos 

Finalmente, permita-nos conhecê-lo um pouco mais.  

  Masculino Feminino 

Sexo: 
  

 

Orientação sexual:  

 Heterossexual 

 Homossexual 

 Bissexual 

 Outros  

 

Por favor, indique sua idade, em anos: 

 

Estado Civil: 

 Solteiro 

 Casado/União Estável 

 Separado/Divorciado 

 Viúvo 

 

Escolaridade: 

 Analfabeto/ Até 3ª série Fundamental/ Até 3ª série 1º Grau 

 Até 4ª série Fundamental / Até 4ª série 1º Grau 

 Fundamental completo/ 1º Grau completo 

 Médio completo/ 2º Grau completo 

 Superior incompleto 

 Superior completo 

 Pós-graduação 

 

Se universitário, qual a faculdade e curso: 

 

Qual a renda aproximada de sua família, em R$: 

 

Em comparação com as pessoas do seu país, você diria que sua família é da:  

  1 2 3 4 Classe Média 6 7 8 9 10 

Classe 

Baixa           

Classe 

Alta 

 

Por favor, indique se você possui e a quantidade dos itens ou serviços listados abaixo:  

 
0 1 2 3 4 ou mais 

Televisão em cores 
     

Rádio 
     

Banheiro 
     

Automóvel 
     

Empregada mensalista 
     

Máquina de lavar 
     

Videocassete e/ou DVD 
     

Geladeira 
     

Freezer (aparelho independente ou parte da geladeira 

duplex)      
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13.13. Anexo 13. Tarefa Priming – Grupo Controle  
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13.14. Anexo 14. Tarefa Priming – Grupo Experimental 
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13.15. Anexo 15. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezado(a) colaborador(a), 

 
Esta pesquisa é sobre comportamento do consumidor e está sendo desenvolvida pelo núcleo de 

pesquisa Bases Normativas do Comportamento Social da Universidade Federal da Paraíba, sob 

orientação do Profº Valdiney Veloso Gouveia. 

O propósito da pesquisa fundamenta-se em conhecer possíveis fatores contribuintes para a 

explicação dos comportamentos de consumo de roupas. Com a finalidade de contribuir com pesquisas 

acerca deste tema. 

Solicitamos a sua colaboração para participar desta pesquisa, respondendo um questionário e 

realizando um teste de associação de palavras, como também sua autorização para publicar os 

resultados deste estudo em revista científica. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é 

obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo 

Pesquisador(a). Podendo, a qualquer momento, desistir do mesmo. 

Para que você possa respondê-lo com a máxima sinceridade e liberdade, queremos lhe garantir 

o caráter anônimo e confidencial de todas as suas respostas. Contudo, antes de prosseguir, de acordo 

com o disposto nas resoluções 196/96 e 251/97 do Conselho Nacional de Saúde, faz-se necessário 

documentar seu consentimento. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu consentimento 

para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que receberei uma cópia 

desse documento.  

_________________________________________ 

Assinatura do participante da Pesquisa * 

 

Por fim, nos colocamos a sua inteira disposição no endereço abaixo para esclarecer qualquer 

dúvida que necessite.  

Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Humanas e Letras, Departamento de 

Psicologia, Campus I, Cidade Universitária, Ambiente 12A. 

CEP: 58.051-900 

Telefone do Ambiente de Trabalho: (83) 3216-7924 

Telefone Pessoal: (83) 8114-2228 

                  

 Atenciosamente, 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Participante  

 

* Na versão online foi utilizado: Clicando em prosseguir, estou concordando em participar do 

estudo acima mencionado, sob a coordenação da Prof. Dr. Valdiney Veloso Gouveia e de seu 

orientando Luís Augusto de Carvalho Mendes. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CCHLA – DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DOUTORADO INTEGRADO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

CEP 58.051-900 – João Pessoa – PB 

E-MAIL: vvgouveia@gmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa do 

CCS 

Universidade Federal da Paraíba 

CAMPUS I, Cidade Universitária 

CEP: 58.051-900 

Fone: 3216-7791 

 

eticaccsufpb@hotmail.com 


