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RESUMO 

 

Esta dissertação trata de uma das formas de segmentação de mercado mais 

recentes no campo do consumidor individual: a segmentação psicográfica. Propõe-

se, aqui, a classificação e a identificação de perfis de consumidores de automóveis 

de Belo Horizonte, sob o aspecto psicográfico. Tanto a metodologia quanto os 

resultados esperados ajudarão as montadoras a definir estratégias de comunicação 

e de posicionamento, além de oferecer uma orientação geral baseada em uma 

classificação pouco utilizada. 

Para tanto, conceitos como valores, personalidade, interesses, atitudes e 

estilo de vida são analisados, visando sua utilização aplicada ao estudo do 

comportamento do consumidor e da segmentação de mercado. 

O estudo divide-se em duas partes. Na primeira, um levantamento 

bibliográfico é feito, para que possam ser evidenciadas as origens e a evolução dos 

conceitos. Na segunda parte, é feita uma pesquisa de campo, visando verificar o 

potencial de sua aplicação no mercado automotivo brasileiro e, ao mesmo tempo, 

sugerindo uma metodologia para sua utilização.  

Este é um aspecto fundamental deste projeto, uma vez que o tema tem sido 

desenvolvido principalmente pela iniciativa privada e são escassas as informações 

sobre sua metodologia e seus resultados efetivos. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation is about one of the most recent forms of market segmentation 

in the individual consumer's field: the Psychographic Segmentation. It is proposed 

here the classification and the identification of the profiles of the automobiles' 

consumers of Belo Horizonte under the psychographic aspect. Both the methodology 

and the expected results will help the automotive industries to define strategies of 

communication and positioning, besides a general orientation based on a rarely used 

classification. 

To do so, concepts such as Values, Personality, Interests, Attitudes and 

Lifestyle are studied focusing on their use applied to the study of the consumer's 

behavior and the market segmentation.  

This study is divided in two parts. In the first part, a biblographical survey has 

been done so that the origins and evolution of the concepts could be evidenced. In 

the second part, it has been done a field research, which aimed to verify the potential 

of its application in the brazilian automotive market, as well as a methodology 

suggestion for its use.  

This is a basic aspect of this project. The subject has been developed mainly 

for the private initiative and is scarce the information on its effective methodology and 

its results.  
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1. INTRODUÇÃO 

Entender o comportamento de compra não é algo simples, mas é tarefa 

essencial aos profissionais de marketing. As empresas e os mercados cresceram, 

exigindo estudos mais aprofundados e específicos de cada público. Segundo 
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Solomon (2002), para se traçar estratégias de marketing adequadas e que visem 

construir marcas fortes, deve-se conhecer bem os públicos consumidores, uma vez 

que o mercado atual tem se caracterizado pelo acirramento da concorrência, devido 

à grande variedade de produtos e marcas direcionadas a seus diversos segmentos. 

Para tanto, faz-se necessária uma comunicação cada vez mais bem planejada, 

dirigida de maneira eficaz para atingir o consumidor. 

De acordo com Richers (1991), para que as empresas consigam atingir seus 

propósitos de marketing através da satisfação das necessidades e dos desejos dos 

consumidores, as mesmas devem conhecer bem os segmentos de mercado para os 

quais vão direcionar suas ações. Esse conhecimento precisa ser aplicado também 

aos diversos modos como os consumidores se comportam antes e diante do ato de 

compra. Afinal, são muitos os fatores que influenciam o consumidor até que estes 

decidam o que comprar. 

As primeiras variáveis para segmentação de mercado utilizadas foram as do 

mix de marketing (MYERS, 1996). Mesmo antes da revolução industrial, os 

chamados mercantes dividiam os mercados baseados nos diferentes tipos e 

qualidades de produtos fabricados, níveis de preço, comunicações para cada público 

ou formas de entrega dos produtos. Contudo, ao longo do tempo, técnicas 

estatísticas e aprimoramentos foram desenvolvidos para investigar aspectos que 

poderiam diferenciar as pessoas, não somente o mix de marketing. As variáveis 

sócio-demográficas (região geográfica da compra, idade, sexo, estado civil, 

ocupação e níveis educacionais do comprador) e econômicas (renda familiar e 

individual) logo passaram a ser utilizadas para caracterizar e descrever as 

diferenças entre os consumidores. Tais variáveis continuam sendo úteis para 

diferenciar alguns comportamentos relacionados aos produtos, mas não são 
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suficientes para descrever consumidores em um nível que possa predizer a 

preferência de marca. Foi nesse contexto que as variáveis psicológicas foram 

inseridas (PORTO; TORRES, 2005). 

Segundo Porto e Torres (2005), o conceito de segmentação de mercado para 

decisões em marketing foi trazido da Economia por Smith (1956). O autor afirma que 

a premissa básica para a necessidade de se segmentar mercados está no fato de as 

demandas por produtos não serem homogêneas e, por isso, ser necessário separar 

diversos segmentos semelhantes para haver encontro da curva da oferta com a 

curva da demanda (consumidores). Assim, as ofertas de produtos precisariam ser 

diferenciadas conforme os diferentes públicos que poderiam comprar o produto.  

Os procedimentos metodológicos de segmentação de mercados para fornecer 

uma tecnologia que possa ser útil aos profissionais de marketing podem assim ser 

resumidos: (1) decidir as variáveis-bases (dependentes) e as que as descrevem 

(independentes) para realizar a segmentação, (2) decidir a metodologia de análise 

de dados, (3) aplicar a metodologia para identificar vários segmentos, (4) descrever 

todos os segmentos usando as variáveis dependentes e as variáveis independentes, 

(5) selecionar os melhores segmentos para direcionar atividades de marketing e (6) 

desenvolver o marketing mix para cada segmento-alvo (MYERS apud PORTO; 

TORRES, 2005).  

Todo profissional de marketing já deve ter se deparado com diversas 

questões sobre o tema, como: “como vou saber o que o meu cliente quer?” e “o que 

meu cliente vai achar disso?”. Kotler chega a afirmar que “para as empresas dos 

anos 90, a pergunta crítica é: o que está passando pela cabeça do consumidor?” 

(KOTLER, 1997, p. 34) 
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Esses e outros elementos podem incitar a busca pela compreensão de como 

o consumidor pensa e se relaciona com o mundo que o cerca, o que implica em 

buscar informações sobre a personalidade e os valores dos mesmos, como eles 

interagem com outras pessoas, como ocupam o tempo, o que chama sua atenção e 

desperta seu interesse e, ainda, suas opiniões sobre o que acontece ao seu redor.  

É nesse contexto e sob a ótica da teoria de marketing que se insere o termo 

“estilo de vida” que, tecnicamente, segundo Kotler (1997), representa o padrão de 

vida expresso por um indivíduo em termos de atividades, interesses e opiniões, 

retratando a “pessoa por inteiro”, em interação com seu ambiente. 

Espera-se, portanto, que, ao inserir essa nova dimensão no estudo do 

consumidor, haja grande potencial de ganho, a partir da melhor compreensão do 

consumidor e de seu comportamento (FINOTTI, 2004). 

O setor automotivo tem importância considerável no cenário macro-

econômico nacional. Em 1997, melhor ano da indústria, foram fabricadas 2,1 

milhões de unidades (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FABRICANTES DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES, 2003). Contabilizando-se as unidades destinadas ao mercado 

interno e externo e somando-se os valores transacionados pelo setor de autopeças, 

o setor movimentou algo em torno de 50 bilhões de dólares, o que correspondeu, à 

época, a quase 20% do PIB (produto interno bruto) industrial nacional, de acordo 

com o Ministério da Indústria e do Comércio (1998).  

O estilo de vida e a segmentação psicográfica são fatores que influenciam o 

comportamento do consumidor e podem ser utilizados ainda como modelo 

alternativo de segmentação (FINOTTI, 2004). 
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A Psicografia pode ser definida como a pesquisa de perfis psicológicos de 

grupos ou indivíduos no que se refere a traços de personalidade, valores, crenças, 

preferências e padrões de comportamento (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

Segundo Arnould, Price e Zinkhan (2001), técnicas psicográficas dividem o mercado 

total em segmentos com base em suas atividades, interesses, valores, opiniões, 

personalidades e atitudes, utilizando diversos procedimentos estatísticos. 

Esta dissertação trata de uma das formas menos exploradas de segmentação 

de mercado: a Psicográfica. Com a proposta de classificar e identificar perfis de 

consumidores de automóveis de Belo Horizonte, foi feita uma revisão bibliográfica, 

em primeira instância, seguida de uma pesquisa survey.  

Tanto a metodologia quanto os resultados encontrados podem ajudar as 

montadoras a definir estratégias de comunicação e de posicionamento, além de 

oferecer uma orientação geral baseada em uma classificação pouco utilizada.   

1.1. Problema e justificativa 

Apesar de o tema ser abordado nos livros de teoria geral do marketing 

(BOONE; KURTZ, 1998; KOTLER, 1997; MOWEN; MINOR, 1998; ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 2000), pouco espaço foi dedicado à operacionalização e 

implementação da segmentação psicográfica, especialmente no Brasil. A maior 

parte dos estudos de segmentação e pesquisa mercadológica refere-se à 

segmentação demográfica (idade, sexo, renda, etc.) (FINOTTI, 2004). 
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Nos estudos de psicologia do consumidor e em literatura de marketing, 

pesquisas relatam que as pessoas têm valores e estilos de vida diferentes, o que faz 

com que elas adquiram produtos e marcas distintas (SOLOMON, 2002). 

A argumentação para a prática de segmentação é a de que se valores guiam 

a ação humana em comportamentos sociais desejáveis, o comportamento de 

compra de uma marca desejada pode ser entendido via valores humanos. Assim, se 

uma pessoa comprou uma marca devido à orientação de algum valor humano, então 

os comportamentos relacionados ao estímulo de compra poderão ser agrupados 

juntamente com os valores que guiaram esse comportamento. 

Contudo, as pesquisas sobre valores humanos aplicados ao consumo 

normalmente são baseadas em padrões propostos por Rokeach (1973) ou muito 

semelhantes a eles, que concebem os valores humanos por meio de medida ordinal, 

independentes um do outro e com conteúdo de significado não testado 

transculturalmente. Uma exceção quanto à medição ordinal de valores humanos é a 

realizada por Kahle e Kennedy (1989), mas os autores não oferecem uma medida 

de valores consistente e válida transculturalmente. 

Em pesquisa realizada por Finotti (2004), foram encontrados, em âmbito 

internacional, os seguintes artigos sobre segmentação psicográfica: 

 

 

 

 

 

TABELA 1 - artigos publicados sobre o tema 
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Período Número de artigos 

Até 1969 13 

1980 a 1989 9 

Até 1969 13 

1980 a 1989 9 

a partir de 2000 11 

FONTE: Finotti (2004) 

 

Observando a literatura pertinente, verifica-se a importância do tema, do setor 

estudado (automotivo) e a existência de lacunas consideráveis nas pesquisas nesse 

campo no Brasil, o que corrobora a elaboração da seguinte questão: 

- como segmentar psicograficamente os compradores de veículos 

automotivos no Brasil?    

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho é identificar segmentos de consumidores de 

automóveis por critérios psicográficos. 

1.2.2. Objetivos específicos 

- Classificar, criando uma tipologia específica, os consumidores de automóveis, 

utilizando, para isso, critérios psicográficos e identificando os grupos e as 

variáveis componentes; 
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- identificar perfis psicográficos dos consumidores das diversas marcas de 

automóveis.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Setor automotivo 

Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotivos 

(ANFAVEA), em seu Anuário Estatístico da Indústria Automobilística Brasileira 

(2005), as montadoras lideram uma escalada de investimentos voltados à ampliação 

e modernização das fábricas, renovação dos produtos e construção de novas 

unidades produtivas no Brasil. Nos primeiros anos da década de 90, seus 

investimentos oscilaram entre US$ 800 e US$ 900 milhões anuais, correspondendo 

à média de 7,5% do valor de seu faturamento. A partir de 1995, ocorreu um salto no 

investimento médio que superou US$ 2 bilhões anuais entre 1996 e 1998, 

equivalendo a uma taxa média superior a 10% do faturamento total do setor. Como 

soma final, durante a década de 90, o Brasil recebeu investimentos, por parte das 

montadoras, de cerca de US$ 16,6 bilhões, sendo US$ 12 bilhões no período de 

1996 a 2000.  

O ano de 2000 apresentou crescimento de 24% na produção e de 18% nas 

vendas totais. A produção registrou 1,67 milhão de unidades e as vendas totais 

fecharam em 1,48 milhão de unidades, destacando, ainda, as exportações de 367 

mil veículos no valor de US$ 3,9 bilhões (BNDES, 2001). 

O segmento das montadoras de automóveis no Brasil é composto por nove 

empresas, todas subsidiárias de multinacionais. Quatro delas (General Motors, 

Volkswagen, Ford e Fiat) estão instaladas no País há várias décadas, enquanto as 
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outras montadoras (Renault, Peugeot, Citroën, Toyota, Honda e Damler Chrysler) 

estabeleceram unidades brasileiras de produção de automóveis somente na 

segunda metade da década de 90, motivadas por diversos fatores, entre os quais se 

destacam: abertura do mercado, políticas públicas específicas criadas para esse 

setor, previsão de crescimento da economia brasileira e, conseqüentemente, o 

aumento gradativo das demandas por automóveis. 

TABELA 2 - produção de automóveis por montadoras nos anos 2003 e 2004 

Montadoras 2003 2004 

Fiat 309.520 370.252 

Ford 139.582 155.164 

General Motors 459.500 484.805 

Peugeot 44.922 65.342 

Renault 57.389 63.242 

Volkswagen 412.411 502.554 

FONTE: ANFAVEA (2005) 

 

As montadoras localizadas no Brasil conseguiram identificar um nicho de 

mercado atraente e propuseram soluções de baixo custo a serem incorporadas no 

desenvolvimento dos veículos, consolidando sua presença no País e reforçando a 

imagem das marcas no mercado brasileiro. Desde as primeiras iniciativas voltadas à 

consolidação do setor automotivo no Brasil, nas décadas de 50 e 60, percebe-se 

uma série de intervenções estatais com o propósito de impulsionar o 

desenvolvimento desse setor em território nacional.  
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Nos anos 90, no entanto, as condições de concorrência do setor automotivo 

no Brasil mudaram radicalmente. Após décadas de operação em um mercado 

fechado e sustentado por políticas voltadas para a substituição de importações, a 

indústria automotiva foi exposta pela primeira vez à concorrência internacional. 

Segundo Araújo Jr. (1998), em paralelo a tais mudanças macroeconômicas, 

foi novamente implementado um conjunto de políticas específicas para esse setor, 

que objetivava, em linhas gerais, promover a retomada de seu crescimento, o 

aumento do consumo interno de automóveis e a manutenção do nível de emprego. 

Dentre as várias ações resultantes desses acordos, vale ressaltar as medidas de 

isenção e, posteriormente, de redução do Impostos sobre Produtos Industrializados 

(IPI) para veículos com até 1.000 cilindradas. Tais medidas objetivavam, com a 

redução do preço dos automóveis, retomar a produção e as vendas dos mesmos no 

Brasil.  

Os incentivos criados pelo governo brasileiro no âmbito do regime automotivo 

superaram os de qualquer outro setor da economia nacional e, conseqüentemente, 

fizeram da indústria automobilística o setor mais protegido do País. Isso incluía 

quotas de importação de veículos; limite mínimo de 60% para o índice de 

nacionalização da produção, isenções de impostos condicionados ao desempenho 

exportador; entre outras medidas, o que implicou na retomada do crescimento desse 

setor. À medida que o automóvel teve seu preço reduzido e passou a ser um 

produto de consumo em massa, as montadoras foram se profissionalizando, 

produzindo veículos em larga escala e avançando em novas regiões, de forma a 

conquistar cada vez mais mercados de consumo. (ARAÚJO JR., 1998).  

A Tabela 3 demonstra as vendas internas das montadoras no ano de 2005. 
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TABELA 3 - vendas internas no atacado de automóveis de mil cilindradas/populares – 
2005/nacional 

Fiat 244.851 

Ford 78.532 

General Motors 211.403 

Peugeot 8.276 

Renault 22.477 

Volkswagen 197.545 

Total 763.084 

FONTE: ANFAVEA (2005) 

 

Atualmente, existe no Brasil uma frota de mais de 25 milhões de veículos 

automotores, que são comprados em mais de 2.815 concessionárias de 25 

montadoras (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES, 2005). O mercado de carros no Brasil gera uma receita 

(faturamento líquido) de mais de 16 bilhões de dólares, representando ao redor de 

11% do PIB industrial brasileiro, com um total de vendas anuais de cerca de 

1.700.000 unidades de veículos novos em 2002. 

No primeiro semestre de 2005, foram vendidas 675.685 unidades 

(emplacamentos). Dessas, 55% eram de compactos, 22% de sedans, 9% de 

picapes, 7,1% de furgão, 4,3% de van e minivans, 1,2% de utilitários esportivos, 

0,8% de peruas e 0,2% de esportivos (FEDERAÇÃO NACIONAL DA 
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DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, 2005). Nesse mesmo período, 

houve maiores vendas de modelos de carros das marcas de montadoras (Fiat, 

Chevrolet e Volkswagen).  

A falta de conhecimento das razões pelas quais os consumidores preferem 

um tipo de carro a outros instiga-nos a analisar as variáveis perceptivas dos 

consumidores. Por exemplo: o mercado de carros com motor 1.0 cilindradas tem 

aumentado seus preços, mas, hoje, possui acessórios extras, não mais 

caracterizando seus modelos como carros básicos. Esse fato faz com que as 

montadoras criem nichos de consumidores diferentes daqueles que um dia 

compravam carros ditos populares. Entretanto, as classificações dos tipos de carros 

utilizados pelas instituições de veículos automotores não oferecem conceitos 

operacionais capazes de medir as percepções dos consumidores.  

Os antigos “carros populares”, campeões de vendas de outrora, agora 

ganharam classificação um pouco mais nobre: um segmento novo na indústria 

automobilística, batizado pelo jargão "compacto premium" (EXAME, 2003). São 

carros mais espaçosos e com estilo mais arrojado que os ditos populares, porém 

menores que os veículos da categoria imediatamente superior, a dos carros médios, 

e com uma característica comum aos veículos básicos, que é a presença de motores 

1.0 cilindradas. Um carro da classe “compacto premium” pode custar de pouco mais 

de R$ 25 mil a, no máximo, R$ 35 mil (um carro básico custa entre R$ 20 e R$ 25 

mil, podendo chegar a R$ 30 mil, dependendo dos acessórios). As montadoras 

começaram a testar o mercado e asseguram que há compradores. 

O surgimento desses compactos “top de linha” deve-se a uma economia em 

baixa e aos impostos em alta (EXAME, 2003). Parte dos consumidores desses 

carros costumava comprar veículos médios até pouco tempo, mas saiu à procura de 
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algo menos dispendioso quando a economia começou a piorar. A outra parte era 

consumidora dos modelos ditos populares – não por paixão por eles, mas porque os 

populares eram muito mais baratos que as opções das faixas imediatamente 

superiores. Essa vantagem, porém, caiu muito. O governo mudou regras para o IPI 

da indústria automobilística no segundo semestre de 2003, tornando os preços um 

pouco menos competitivos. Na ótica do consumidor, se era preciso investir mais, que 

fosse por um carro um pouco mais equipado ou com aparência mais estilizada – 

exatamente o que os "compactos premium" oferecem. 

O segmento é tão atraente que despertou a cobiça mesmo das fábricas que 

tradicionalmente se dedicam somente a uma fatia mais abonada do mercado. Sua 

expectativa é usar esse segmento para ampliar a área de ação, sem correr o risco 

de popularizar demais as marcas. A Citroën, por exemplo, que mantinha distância de 

carros pequenos, estreou em 2003 seu compacto, o C3.  

Outro fator econômico a ser apontado é a propulsão de possibilidades de 

financiamento oferecidas pelas montadoras e concessionárias, opção de compra 

que substitui os antigos consórcios, com uma vantagem: o produto é adquirido no 

ato e não mais através de sorteios mensais e verdadeiros leilões promovidos pelos 

consorciários, o que potencializa o poder do consumidor de escolher determinada 

marca e modelo. A antiga carta de crédito foi substituída por prestações mensais, 

que podem durar até seis anos. A diferença está no fato de que a prestação de um 

veículo básico não tem variação tão grande em relação a um veículo um pouco 

superior. Por isso, o perfil de compradores de veículos 1.0 mudou. O termo “carro 

popular” não mais se aplica a essa categoria, e as montadoras e executivos de 

marketing têm à sua frente um enorme quebra-cabeça no que diz respeito aos 
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consumidores e o que os leva a preferir uma marca e um produto em detrimento de 

outro. 

A Revista Quatro Rodas, uma das mais conhecidas publicações 

especializadas em veículos do Brasil, faz, anualmente, uma eleição dos melhores 

automóveis na opinião dos leitores. A pesquisa, que na última edição (dezembro de 

2006) teve 3382 entrevistados, mede o grau de satisfação dos proprietários dos 34 

modelos mais vendidos do mercado, divididos em oito categorias: custo, confiança 

na marca, cobertura de rede, design, desempenho, segurança, dirigibilidade, 

conforto e manutenção. Essa pesquisa, assim como muitas outras, baseia-se em 

atributos, benefícios e aspectos funcionais dos veículos. O carro apontado como o 

melhor foi o Honda Fit, com destaque para o espaço interno e do porta-malas, bom 

consumo e design arrojado. Além desses dados, que proveito as montadoras podem 

tirar de pesquisas como essa? Esses dados explicitam o perfil do comprador do 

Honda Fit? A simples preferência pelo modelo pode indicar um elevado grau de 

conhecimento de seus proprietários?  

Não há no Brasil pesquisas que investiguem a influência de valores humanos, 

personalidades e estilos de vida nas escolhas de tipos de carro. Com o presente 

estudo, pretende-se analisar a relação entre esses aspectos e a preferência por 

marcas e tipos de automóveis. Os resultados podem ser úteis para entender 

escolhas entre tipos de um mesmo produto e traçar perfis psicográficos dos 

compradores de veículos automotivos. 

2.2. Segmentação de mercado: conceitos e bases 
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Segundo Richers (1991), a escolha de grupos com reações relativamente 

homogêneas às ações de marketing propostas pela empresa pode constituir seu 

segmento de mercado. O ponto crítico no planejamento de marketing é, sem dúvida, 

a identificação desse alvo. Uma das soluções, que se apresenta como apoio para a 

tomada de decisão do administrador é o processo de segmentação de mercado. A 

segmentação tem sido definida como estratégia de marketing de fundamental 

importância para o sucesso de uma empresa (KOTLER, 1997). 

Entende-se por segmentação de mercado: 

(...) o processo de divisão de um mercado em subconjuntos distinto de 
consumidores com necessidades ou características comuns e de seleção 
de um ou mais segmentos dos quais se dirigir com um mix ou composto de 
marketing distinto (SCHIFFMAN; KANUK, 2000, p. 21). 

Segundo Richers (1991), a segmentação torna-se necessária porque um 

produto ou serviço não pode atender a todas as exigências de todos os 

consumidores durante todo o tempo, nem a empresa pode oferecer um produto/ 

serviço específico para cada consumidor. O que se pode fazer é tentar reunir grupos 

de pessoas com características, preferências e gostos semelhantes e tratá-los como 

se fossem iguais. Como se percebe, o centro de toda a discussão é que há 

diferenças entre os consumidores, diferenças essas que devem ser consideradas no 

processo decisório da empresa, daí a importância da segmentação de mercado 

como instrumento estratégico. 

Apesar dos custos elevados, dos possíveis erros de estimativa sobre o 

tamanho do segmento e do custo para atingi-lo, etc., as vantagens proporcionadas 

pela segmentação de mercado são várias: maior capacidade para se desenhar as 

oportunidades de marketing, melhor alocação dos recursos de marketing da 

empresa, adequação mais eficiente dos produtos/serviços de uma empresa ao 
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mercado. Além disso, a segmentação é o meio de orientação das empresas para 

entender a estrutura do mercado e definir seu público-alvo, o posicionamento 

competitivo e o mix de marketing a ser utilizado (SHIFFMAN; KANUK, 2000). A 

segmentação, segundo Sheth (2001), caracteriza-se também pelo uso intensivo de 

publicidade e promoção, a fim de promover a identificação do produto, marca, 

empresa e consumidor. 

O objetivo básico da segmentação, segundo Engel, Blackwell e Miniard 

(2000), é concentrar esforços de marketing em alvos que a empresa entende como 

favoráveis para serem explorados comercialmente, em decorrência de sua 

capacidade de satisfazer a demanda dos focos. Cada segmento deverá ser 

constituído por grupos de consumidores que apresentem o mínimo de diferenças 

entre si sob o ponto de vista das características adotadas e o máximo de diferenças 

em relação aos demais segmentos.  

Segundo Kotler (1997), por meio da segmentação de mercado pode-se 

conhecer melhor as necessidades e desejos dos consumidores. Tal conhecimento 

se aprofunda à medida que novas variáveis de segmentação são combinadas entre 

si, proporcionando percepção mais individual do consumidor. 

No Brasil, uma das maiores contribuições a esse estudo vem de Richers e 

Lima (1991), por intermédio do livro “Segmentação: opções estratégicas para o 

mercado brasileiro”, que apresenta casos de empresas locais. 

Hoje, praticamente todas as empresas, pelo menos as de médio e grande 
porte, realizam algum tipo de segmentação. Pode-se dizer que a maioria 
delas segmenta seus públicos de acordo com variáveis demográficas. 
Entretanto, outras, geralmente empresas multinacionais ou empresas 
nacionais de grande porte, além das variáveis demográficas, lançam mão 
de variáveis psicográficas (RICHERS, 1991, p. 33).  
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Para segmentar um mercado, deve-se levar em consideração três classes de 

bases de segmentação: as características básicas do cliente, as atitudes e seu 

comportamento de compra.  

2.2.1. Variáveis de segmentação de mercado 

Dentre os fatores que caracterizam o cliente, são utilizadas variáveis 

geográficas, demográficas, sócio-econômicas e psicográficas, conforme pode ser 

observado no quadro 1 a seguir: 

 

 

QUADRO 1 - variáveis de segmentação de mercado 

 MEDIDAS OBJETIVAS MEDIDAS SUBJETIVAS 

 

 

 

 

Personalidade 

 

NÃO-ESPECÍFICAS     DO 

MARKETING 

 

Geográficas 

Demográficas 

Sexo, idade, subcultura, raça, 

nacionalidade, religião 

Sócio-econômicas 

Ocupação, Renda, Educação, 

Classe Social 

 

ESPECÍFICAS DO 

MARKETING 

 

Ciclo de vida da família 
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I 
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S 

 

 

 

Estilo de vida 

 FONTE: adaptado de HOOLEY; SAUDERS, 1996. 
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 As variáveis geográficas dizem respeito à divisão do mercado em áreas 

geográficas diferentes, como, por exemplo, regiões ou cidades. Constituem a base 

mais antiga de segmentação e servem para a determinação de territórios de venda e 

aplicação de recursos para distribuição e seleção de mídia. Sua importância se faz 

presente na medida em que o objetivo é vender para quem mora perto da 

organização e possui poder de compra para adquirir o produto ou serviço. 

(SHIFFMAN; KANUK, 2000) 

As variáveis demográficas e sócio-econômicas são amplas e se 

correlacionam significativamente com as atitudes e comportamentos das pessoas. O 

fator renda dá o limite de consumo de uma pessoa, servindo para se ter uma 

aproximação do padrão de vida de sua família e da proporção da renda destinada 

para o consumo de cada categoria de produtos e/ou serviços.  

Outra base é a educação. Um nível mais alto de educação permite maior 

conscientização sobre os produtos existentes no mercado (maior acesso à 

informação), aumentando o universo de escolhas. Além disso, pode garantir ao 

indivíduo maior capacidade de resposta à diversificação e aumento de produtos e 

serviços no mercado, em termos econômicos. 

Outro fator, a ocupação, está diretamente relacionado à classe social do 

consumidor e indica os grupos com os quais as pessoas se identificam e influenciam 

profissionalmente (SHIFFMAN; KANUK, 2000) 

 A idade é mais uma variável importante, que pode indicar certas condutas de 

vida. Esse fator influencia as preferências, como hábitos de mídia e programações. 

Serve, por exemplo, como referência para se estabelecer o preço de alguns 
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produtos especialmente para seu segmento, de acordo com a idade do mesmo. É o 

caso de seguros de vida e saúde, além de entradas de cinema e espetáculos. 

O sexo é determinante para a escolha de produtos fabricados com base em 

diferenças físicas e subculturais inerentes a esse aspecto. Existem produtos 

específicos para homens e outros para mulheres, tais como roupas, calçados, 

absorventes, etc. 

A subcultura é outro fator que se refere ao grupo e seu comportamento. Os 

grupos diferem-se de acordo com o contexto cultural em que se apresentam e com 

os valores que cada cultura enfatiza. Por exemplo, determinada cultura pode ser 

mais “adepta” do materialismo, formalismo, lazer, individualismo, valorização do que 

é novo, etc. Além disso, uma marca pode ter sua imagem associada a informalidade, 

juventude e/ou esportividade, despertando um maior interesse dos consumidores, de 

acordo com os valores peculiares de cada um (SHIFFMAN; KANUK, 2000) 

Outros itens influenciadores: religião, raça, tamanho da família, classe social. 

A opção religiosa pode direcionar comportamentos e hábitos, como comportamento 

de consumo e hábitos alimentares, entre outros, o que torna a mesma um critério 

para segmentação de mercado. Existem, por exemplo, bandas que tocam tipos de 

música especificamente para atender o gosto dos indivíduos de determinada 

religião. 

A raça, determinada por grupo de pessoas com características físicas e 

biológicas hereditárias semelhantes, é uma variável de segmentação que vem 

ganhando importância nos tempos atuais. Percebe-se, por exemplo, que a raça 

negra no Brasil representa uma parcela significativa de indivíduos com poder 

aquisitivo considerável. Muitos produtos, portanto, são posicionados para atender 
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necessidades e desejos mais específicos desta raça, como cosméticos, 

condicionadores, roupas, etc. 

O tamanho da família é também fator a ser considerado para segmentar um 

mercado. Há uma tendência acentuada à redução do número de integrantes nas 

famílias. Por isso, existem no mercado produtos com menor quantidade, peso ou 

dimensão de conteúdo (caixa de leite para uma pessoa, por exemplo); do mesmo 

modo, há produtos que atendem a famílias maiores, como geladeiras de maior porte, 

refrigerantes de dois litros, etc. (SHIFFMAN; KANUK, 2000) 

Observa-se, da mesma forma, que, de acordo com o estágio de constituição 

da família, variam o comportamento de consumo e os tipos de produtos consumidos. 

Por exemplo, um jovem solteiro, de classe média-alta, que mora sozinho, é 

propenso a consumir muitos produtos relacionados ao lazer. Quando ele se casa, é 

possível que tenha uma condição financeira melhor (se o casal trabalha) e, sendo 

assim, poderá consumir mais bens duráveis, eletrodomésticos, etc. É provável 

também que gaste mais com viagens. Assim que nasce o primeiro filho, as 

preocupações e interesses do casal se orientam para este, e é provável que 

consumam mais produtos para casa (material de limpeza, alimentos, etc.). Se 

tiverem mais filhos, o consumo desses tipos de produtos tende a aumentar. Quando 

o casal envelhece e os filhos ficam independentes e saem de casa, seu padrão de 

consumo pode voltar-se novamente para bens duráveis (a redecoração da casa, por 

exemplo) e viagens. Quando o casal atinge uma idade mais avançada, é possível, 

então, que tenha maior dispêndio com remédios e produtos que o beneficie em 

relação à necessidade de atenção, afeição e segurança.  

A classe social, enquanto variável de segmentação de mercado, é 

representada por divisões homogêneas da sociedade, relativamente permanentes, 
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com padrões de comportamento, estilos de vida, interesses e valores semelhantes. 

A análise da classe social pode indicar onde e como as pessoas compram, suas 

preferências e formas de percepção do mundo, além das expectativas da sociedade 

para esse grupo (SHIFFMAN; KANUK, 2001) 

Também fazem parte das características do cliente as variáveis psicográficas, 

ligadas à personalidade e ao estilo de vida. A variável personalidade aponta o 

componente subjetivo da percepção, indicando que a imagem criada pelo 

consumidor não é somente determinada por aspectos técnicos (significado racional), 

mas também por aspectos emocionais (significado simbólico). Dessa forma, o 

comportamento de compra é regido pela interação da personalidade do comprador 

com a imagem do produto/serviço, que deve ser compatível com o auto-conceito do 

cliente.  

Já o estilo de vida é descrito e medido por atividades (trabalho, férias, 

hobbies, esportes, entre outras), interesses (família, residência, trabalho, hábitos de 

mídia, etc.), opiniões, associados a dados demográficos. Percebe-se que pessoas 

de mesma classe social, ocupação e renda parecidas podem adotar estilos de vida 

diferentes. As formas de consumo dos produtos e serviços, sua qualidade e 

quantidade, bem como o uso que fazem desses produtos são determinados, muitas 

vezes, por seu estilo de vida. (SHIFFMAN; KANUK , 2001). 

2.2.2 Atitudes dos clientes  

As atitudes revelam uma pré-disposição do indivíduo a avaliar cognitiva e 

emocionalmente, com base em experiências passadas, objetivos ou idéias. Assim, 

as atitudes dos clientes em relação a um produto ou serviço vão influenciar seu 

comportamento de compra (SHETH, 2000). Clientes com uma atitude negativa sobre 
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um produto provavelmente terão baixo uso do mesmo, da mesma forma que as 

pessoas com atitude favorável sobre o produto tendem a ter uma intensidade maior 

de uso.  

As atitudes mais resistentes a mudanças são: apreensões do início da vida de 

um indivíduo (socialização primária); apreensões adquiridas diretamente pela 

experiência; quando as necessidades do indivíduo estão plenamente satisfeitas; 

quando a atitude a ser mudada faz parte daquilo que integra a personalidade e o 

estilo de comportamento do indivíduo. 

A principal base de segmentação dentro dessa classe é a segmentação por 

benefício. Busca-se identificar quais benefícios contam com uma atitude positiva por 

parte do cliente, quais aspectos o satisfazem, quais vantagens marcarão o 

diferencial de um produto/serviço. Apesar de o destaque ser dado ao principal 

benefício, o que vai diferenciar um segmento do outro será a configuração total 

desses benefícios (SHIFFMAN; KANUK, 2000).  

Outra base de segmentação importante pertencente à classe “atitudes dos 

clientes”, segundo Kapferer (2004), é a lealdade de marca. Considera-se que a 

atitude favorável do cliente em relação a determinada marca é expressa pela 

recompra. Tavares (1998) esclarece que a lealdade é possível quando a marca 

obtém a preferência de consumo do cliente, manifestada por compras repetidas, 

pelo fato de o produto satisfazer as expectativas do consumidor, atendendo-o 

efetivamente (mesmo sem garantir uma exclusividade de consumo). Esse autor 

traça a segmentação por lealdade de marca de acordo com a relação entre atitude e 

repetição de compra: alta repetição de compra aliada a forte atitude caracterizam 

lealdade de marca; baixa repetição de compra aliada a atitude forte assinalam 

lealdade latente; alta repetição de compra unida a atitude fraca determinam lealdade 
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espúria; finalmente, baixa repetição de compra com fraca atitude estabelecem 

ausência de lealdade.  

2.3. Comportamento do cliente 

O comportamento do cliente, segundo Karsaklian (2000), é descrito pela 

forma como ele se relaciona com o produto ou serviço. A intensidade de uso do 

consumidor classifica-o como leve, médio ou pesado. Caracteriza, também, os não-

consumidores, os potenciais, não-potenciais e até ex-consumidores. Outra forma de 

segmentar o mercado é através da observação de consumidores sob a ótica do 

tempo de adoção e compra de novos produtos.  

Existem indivíduos que, logo que vêem um produto novo lançado, já o 

experimentam, consomem. São denominados “inovadores”. Há também os que 

seguem os inovadores e, depois que estes experimentam o produto, buscam 

também consumi-los, sendo caracterizados como “adotantes imediatos”. Em 

seguida, a “maioria inicial”, que consome o produto já com certo tempo no mercado 

e após certo volume de divulgação (mesmo que seja a opinião dos adotantes 

imediatos). Existe também a “maioria tardia”, que, após um período maior de 

permanência do produto no mercado, com publicidade e respaldo da maioria de 

consumidores, passam a experimentá-lo. Finalmente, o grupo dos “conservadores”, 

que só experimentam o produto após sua consolidação no mercado e sua 

transformação em um produto tradicional, sendo o último grupo a consumi-lo.  

A situação de consumo refere-se ao momento, local ou ambiente de consumo 

e pode interferir no comportamento de compra, alterando as necessidades e desejos 

do consumidor. Por exemplo, protetores solares são consumidos em maior 
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quantidade no período de férias ou feriados prolongados, vendidos 

significativamente nas cidades de praia (KARSAKLIAN, 2000). 

O comportamento do consumidor engloba o estudo do que compram, por que 

compram, quando compram, onde compram, com que freqüência compram e com 

que freqüência usam o que compram, com base em pesquisas que levantam dados 

de todos os comportamentos que exibem na procura, compra, uso, avaliação e 

descarte de produtos e serviços que porventura possam atender suas necessidades. 

Aparentemente, nem todos os consumidores estão dispostos a adquirir 

produtos da moda. Essa constatação vem sendo feita nos últimos anos, como 

resultado de várias pesquisas de mercado, em que são estudados costumes de 

compras (SCHIFFMAN; KANUK, 2000). Diversos consumidores chegam até mesmo 

a se rebelar contra o uso de produtos idênticos aos que a maioria prefere, 

procurando produtos que os diferenciem e que estejam mais adequados a suas 

necessidades particulares, seu estilo pessoal, buscando comunicar, por meio dos 

produtos que adquirem, sua personalidade e sua maneira de ser. Esses 

consumidores, em muitos casos, passam a ser formadores de opinião, aqueles que 

primeiro adotam um produto ou estilo e são posteriormente seguidos pela maioria. 

Esses tipos distintos de estilo ou de comportamento formam grupos com 

determinadas particularidades.  

Isso levou as empresas a adotar estratégias de segmentação que visam 

dividir o mercado em partes menores e mais homogêneas, podendo, com isso, 

desenvolver produtos, serviços ou campanhas de comunicação melhor direcionadas. 

No Brasil, são poucos os estudos sobre segmentação psicográfica. A maioria se 

limita à segmentação sócio-econômica.  
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Como se vê, para entender os vários comportamentos de consumo, é 

necessário compreender os fatores que podem influenciar as pessoas em suas 

decisões de compra. Segundo Kotler (1997), o comportamento de compra varia 

muito em função das necessidades e desejos de cada indivíduo e de acordo com a 

categoria de produtos. Pessoas diferentes comportam-se de maneiras específicas 

no ato de compra, e a identificação de grupos de pessoas com certa 

homogeneidade de características, atitudes e comportamentos, configurando um 

segmento, facilita essa compreensão. 

2.4. Posicionamento  

Uma vez que a empresa tenha definido seu mercado-alvo, é preciso 

posicionar aí o produto, ou seja, conseguir que o mesmo ocupe um lugar claro, 

distinto e desejável, em relação aos concorrentes, na mente dos consumidores-alvo.  

Posicionamento é o ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa, de 
maneira que ocupem uma posição competitiva distinta e significativa nas 
mentes dos consumidores-alvo. A estratégia de posicionamento do produto 
é fundamental para desenvolver o composto de marketing adequado 
(KOTLER, 1997, p. 315). 

O posicionamento pressupõe que se identifiquem possíveis vantagens 

competitivas sobre as quais construir a posição - diferenciação - que pode ser obtida 

no produto físico (atributos, desempenho, design, estilo, etc.), nos serviços 

agregados, no atendimento ao cliente ou na marca ou imagem da empresa.  

O posicionamento da oferta, segundo Hooley, Saunders e Piercy (1996), é 

composto por um complexo grupo de percepções, impressões e sentimentos. Os 

profissionais de Marketing devem planejar a posição da oferta de forma a obter o 

maior lucro possível.  
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Porém, é essencial identificar as diferenças que sejam realmente importantes 

para o consumidor, que resultem em benefícios percebidos, difíceis de serem 

copiados pelos concorrentes, compatíveis com o poder de compra dos 

consumidores-alvo e lucrativos para a empresa.  

É possível posicionar um produto com base em um ou diversos fatores de 

diferenciação, mas o posicionamento baseado em muitos deles pode gerar confusão 

ou descrença para o consumidor. Abaixo, são apresentadas algumas das variáveis 

de diferenciação:  

 

 

 

 

 

 

QUADRO 2 - diferenciação 

 PRODUTO SERVIÇOS PESSOAL CANAL IMAGEM 

 

Características 

 

 

Facilidade de Pedido 

 

 

 Competência 

 

 

Cobertura 

 

 

Símbolos 

 

 

Desempenho 

 

 

Entrega 

 

 

       Cortesia 

 

 

Competência 

 

 

Mídia Escrita E 

Audiovisual 
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Conformidade 

 

Instalação 

 

Credibilidade 

 

Desempenho 

 

Atmosfera 

 

 

Durabilidade 

 

 

Treinamento do Cliente 

 

 

Confiabilidade 

 

  

Eventos 

 

 

Confiabilidade 

 

 

Assistência ao Cliente 

 

 

Responsividade 

 

  

 

Reparabilidade 

 

 

Manutenção e Reparo 

 

 

Comunicação 

 

  

 

Estilo 

 

 

Miscelânea 

 

   

 

Design 

 

    

FONTE: Kotler (1997)  

  

A partir de informações como essas, é possível desenvolver planos 

estratégicos e táticos de marketing, mix de marketing e outros tipos de 

planejamento.  

Por mais comoditizado (KOTLER, 1997) que seja o produto, as empresas 

devem converter um produto indiferenciado em uma oferta diferenciada. Os 

profissionais podem posicionar a oferta de várias maneiras:  

- atributos específicos do produto, por exemplo: desempenho; 

- benefícios do produto, por exemplo: “reduz as cáries”, “faz emagrecer”; 
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- ocasiões de uso dos produtos, por exemplo: cerveja bock, que é “cerveja de 

inverno”; 

- classes de usuários, por exemplo: produtos de crianças que são 

posicionados para o uso de adultos;  

- contra os concorrentes: comparação de uma empresa com outra, direta ou 

indiretamente;  

- em contraste aos concorrentes, na contramão dos concorrentes; 

- classes de produtos, por exemplo: o bicarbonato de sódio, que já foi usado 

para desodorizador de geladeiras;  

- preço/qualidade, que enfatiza o valor derivado do produto em termos de 

qualidade ou de preço;  

- símbolo: uso de um símbolo ou ícone para posicionar o produto na mente 

dos consumidores. Ao longo do tempo, o símbolo torna-se um sinônimo da 

empresa ou do produto.  

É utilizada uma combinação de posicionamentos para se alcançar os 

objetivos da empresa. Segundo Hooley, Saunders e Piercy (1996), são três as 

tarefas de posicionar:  

- vantagens competitivas;  

- seleção das vantagens competitivas;   

- comunicação da posição escolhida.  

Não importa a estratégia escolhida, o objetivo é enfatizar as vantagens 

singulares do produto e diferenciá-lo dos produtos concorrentes.  

2.5. Diferenciação 
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 A principal vantagem competitiva de uma empresa é a criação de valor para 

o consumidor, seja qual for esse valor. O posicionamento começa com a 

diferenciação da oferta entregue aos consumidores. Diferenciar um produto significa 

torná-lo único, com características próprias, que o tornem distinto dos produtos da 

concorrência. Segundo Hooley, Saunders e Piercy (1996), as principais formas de 

diferenciação são:  

a) diferenciação por produto: hoje, a diferenciação nos produtos está ficando 

cada vez menos perceptível, pois os mesmos vêm se tornando mais comoditizados. 

A solução tem sido a diferenciação nos serviços prestados, embora ainda existam 

empresas que consigam diferenciar seus produtos físicos, o que pode ser feito de 

várias formas: design, características padronizadas ou opcionais, desempenho, 

estilo, consistência, durabilidade, confiabilidade, etc.; 

b) diferenciação nos serviços: atualmente, os serviços prestados vêm fazendo 

a diferença nos produtos - um atendimento ao consumidor eficaz, um serviço de 

entrega rápida, conveniência, instalação, imagem da empresa ou da marca. Nesse 

contexto, torna-se de suma importância o treinamento ao cliente. Um exemplo é a 

Escola de Merchandising da Coca-Cola; 

c) diferenciação através de pessoas: conforme Kotler (1997), a diferenciação 

pode estar nas pessoas que colaboram para alcançar os objetivos da empresa. 

Assim, o McDonald’s, por exemplo, tem diferenciação na maneira rápida e cordial 

com que seus colaboradores atentem o público. Para criar diferenciação por 

pessoas, as organizações vêm investindo em treinamento; 

d) diferenciação através de canal: a vantagem competitiva de uma empresa 

pode estar em seus canais de distribuição, que envolvem toda a cadeira genérica de 

valor; 
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e) diferenciação através de imagem: quando os concorrentes apresentam 

uma oferta parecida, a empresa pode se diferir através da imagem da marca ou da 

própria empresa. Um exemplo é a Coca-cola, que transmite emoção e o valor do 

produto, distinguindo-se do concorrente.  

Para que uma estratégia de diferenciação seja eficaz, é importante que a 

empresa considere os desejos e necessidades dos consumidores. Os atributos 

diferenciadores só terão valor se o consumidor perceber e aprovar as mudanças.  

2.6. Segmentação psicográfica  

Há uma grande confusão em torno da conceituação de segmentação 

psicográfica e segmentação por estilo de vida, que, para alguns autores, significam a 

mesma coisa. Entretanto, segundo Wells (1974), no primeiro livro específico sobre o 

assunto, apesar dos termos lifestyle e psychographics serem usados como 

sinônimos, há certo consenso, embora não-universal, de que o termo 

psychographics se refere aos estudos focados em traços de personalidade, 

enquanto os estudos de estilo de vida (lifestyle) focam atividades, interesses, 

atitudes e valores específicos, ligados ao comportamento do consumidor. Apesar 

das diferenças básicas originais, atualmente é comum ouvir definições de 

segmentação psicográfica atreladas a termos como valores, estilo de vida, 

interesses, opiniões, não somente à personalidade.  

Como a intenção deste trabalho é detectar disposições, percepções, atitudes 

e possíveis identificações de um determinado segmento do mercado em relação aos 

veículos automotivos, é preciso deixar claro que, embora a conceituação seja 

diferente, em alguns momentos os elementos irão se misturar. 
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A segmentação psicográfica teve sua origem na psicologia. Em 1985, o 

professor Harlow Gale, da University of Minnesota, enviou questionários para 200 

publicitários, na tentativa de obter resultados sobre o impacto psicológico das 

propagandas. 

 Em 1908, Walter Dill Scott publicou o livro “The psychology of advertising: a 

simple exposition of the principles of psychology in their relation to successful 

advertising”. Enfatizava a importância da repetição, intensidade, associação de valor 

e ingenuidade, princípios que auxiliariam a memorização de anúncios.  

 No início da década de 20, alguns psicólogos, na tentativa de descrever a 

personalidade, classificaram os homens em várias categorias. No final da década de 

20, Jung (1976) segmentou o ser humano em dois tipos de disposições gerais ou 

movimentos predominantes de libido: o introvertido e o extrovertido. O estudo de 

Jung serviu como base para um inventário de personalidade chamado Myers-Briggs 

Temperament Indicator - MBTI, que caracteriza seis tipos de homens ou seis formas 

ou estilos de vida: 

a. teórico (ou Homo Theoreticus): intelectual com interesses na descoberta da 

verdade; 

b. econômico (ou Homo Economicus): prático, visa o mundo material; 

c. estético (ou Homo Estheticus): percebe o mundo através da beleza e 

estética; 

d. social (ou Homo Socialis): ama o próximo, é gentil e simpático; 

e. político (ou Homo Politicus): visa o domínio e o poder. 

f. religioso (ou Homo Religiosus): compreende o cosmo e visa o divino. 

  Os testes de inteligência foram os precursores dos inventários de 

personalidade. O primeiro teste foi realizado na França, em 1905, por Alfred Binnet, 
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que visava testar memória, vocábulo, conhecimento, uso de números, entendimento 

temporal e habilidade de comparar idéias. Em 1916, a Stanford University aprimorou 

o teste de Binnet, sob a direção de Lewis Terman, introduzindo o conceito de 

Quociente de Inteligência – QI em testes destinados a crianças, que passaram a ser 

utilizados em adultos na década de 30. Na década de 20, Charles Spearman criou 

um procedimento estatístico chamado Análise Fatorial, usado em pesquisas de 

Mercado, baseando seus estudos em Binnet e Galton. Cattell (1965) desenvolveu 

dezesseis fatores básicos através da Análise Fatorial, que descreviam a 

personalidade (CATELL, 1965): 

1. Reservado, Anti-social                        < >        Extrovertido, Sociável. 

2. Menos inteligente, Concreto               < >        Mais inteligente, Abstrato 

3. Afetado por sentimentos                     < >         Emocionalmente estável. 

4. Submisso, Humilde                             < >        Dominante, Assertivo. 

5. Sério                                                    < >       Descontraído. 

6. Prudente (expedient / undependable) < >       Responsável  (Conscientiuos) 

7. Tímido                                                  < >       Arrojado. 

8. Insensível                                             < >       Sensível  

9. Confiável (trusting)                               < >       Desconfiado (suspicious) 

10. Pratico                                                  < >       Imaginativo 

11. Direto (forthright)                                  < >        Astuto, Calculista 

12. Confiante                                              < >        Preocupado 

13. Conservador                                         < >         Aberto (experimenting) 

14. Dependente de um grupo                     < >         Auto-suficiente 

15. Indisciplinado                                      < >         Controlado 

16. Descontraído                                        < >         Tenso 
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 Através dessas perguntas, criou-se um questionário com 200 afirmativas 

especificas, como “eu gosto de ir a festas“, amplamente utilizado para 

aconselhamento profissional. 

 A concepção de personalidade no método de Eysenck, semelhante à de 

Cattell, incluía duas dimensões: introversão e extroversão/ neurose e estabilidade, 

havendo quatro tipos básicos de combinações para as mesmas, tendo sido, 

posteriormente, identificada uma terceira: a psicose. O questionário é um inventário 

de personalidade que visa informações sobre os tipos psicológicos de Jung, criado 

para tornar essa teoria da personalidade humana mais compreensível e possível de 

ser usada no dia-a-dia. O MBTI analisa quatro dimensões, que, combinadas, 

resultam em dezesseis tipos: 

• Extroversão (E) ou Introversão (I) 

• Senso (S) ou Intuição (N) 

• Pensamento (T) ou Sentimento (F) 

• Julgamento (J) ou Percepção (P)  

O Minnesota Multiphasic Personallity Inventory (MMPI), publicado em 1994 

por Hathaway e McKinley, visa auxiliar o diagnóstico de desordens mentais e a 

seleção do tratamento adequado para as mesmas. O teste é um aprimoramento do 

MMPI-2 e apresenta 500 perguntas, do tipo: “sinto-me geralmente ansioso, mas não 

sei do que tenho medo”. 

 Na década de 50, Maslow (1954) acreditava que era capaz de determinar as 

características de uma pessoa verdadeiramente “auto-realizada”, dedicando em seu 

livro ”Motivation and Personality”, de 1945, um capítulo para o tema “hierarquia das 

necessidades”. Solomon (2002), porém, afirma que as necessidades prioritárias 
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variam em diferentes tempos, e por isso não se poderia usar a hierarquia de Maslow 

literalmente. 

 O Gordon Personal Profile (GPP), criado por Gordon (1965), mensurava 

quatro traços de personalidade: ascendência, responsabilidade, estabilidade 

emocional e sociabilidade, e o Gordon Personal Profile Inventory 1 (GPP1) 

mensurava prudência, pensamento original e relações pessoais Esses testes são 

utilizados em aconselhamento e contratação de empregados e estudos relacionados 

ao consumo de produtos. 

 O Edwards Personal Preference Schedule (EPPS) é usado em estudos sobre 

o comportamento do consumidor, baseado no sistema de necessidades da 

personalidade de Henry Murray (as mesmas necessidades usadas no Thematic 

Apperception Test – TAT).  

 O CPI (1951) é constituído de 462 itens, boa parte retirada do Minnesota 

Multiphasic Personallity Inventory (MMPI). Sua principal função é prever notas na 

escola, delinqüência e desempenho no trabalho. O CPI era, na época da Segunda 

Guerra, o modelo-padrão para medir atributos de personalidade. Mais tarde, 

aumentou o interesse por técnicas psicanalíticas na pesquisa de mercado. 

 O pico de interesse dos pesquisadores de Marketing pela personalidade 

humana na década de 50 fez com que eles buscassem traços de personalidade 

como base para pesquisas psicográficas. 

(...) não se compra um produto somente por aquilo que ele faz, mas 
também por aquilo que ele significa por meio de sua forma, sua cor, seu 
nome (KARSAKLIAN, 2000, p. 201). 

 Segundo Smith (1956), a pesquisa motivacional é a fase da pesquisa de 

Marketing que tenta responder à questão “por quê?”.  

Para Smith, a pesquisa motivacional foca o que aconteceu dentro da 
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pessoa entre o tempo que o estímulo foi oferecido e a resposta dada por 
ela. O estímulo pode ser um anúncio, um produto, um display e a resposta é 
o ato de comprar ou não o produto (TOMANARI, 2003, p. 76).  

Os valores humanos, juntamente com estilos de vida, têm sido utilizados na 

segmentação de mercados, para identificar usos e preferências por marcas e as 

mais diversas categorias de produtos (sabão em pó, detergente, carros, etc.) nos 

Estados Unidos, mas poucas pesquisas tiveram os cuidados metodológicos 

necessários quanto aos níveis de análise do produto e muitas não investigaram suas 

relações preditivas. No Brasil, as pesquisas sobre valores humanos são incipientes 

para haver compreensão da sua predição nas escolhas de marcas e nos tipos de 

produto aos quais pertencem. 

2.6.1. Conceituação 

A conceituação de “psychographics” no âmbito da Administração, segundo 

Sheth (2001), é algo mais complexo que a demografia. Este tipo de estudo adiciona 

atividades, interesses, opiniões, necessidades, valores, atitudes e traços de 

personalidade aos dados demográficos, que, sozinhos, não são suficientes. 

Psychographics é um estudo quantitativo, não qualitativo.  

Pesquisa psicográfica pode ser definida como uma pesquisa quantitativa 
com a intenção de quantificar os consumidores nas diferentes dimensões 
psicológicas. Por ser quantitativa, permite amostras representativas de 
respondentes e análise estatística multivariada. Os estudos psicográficos 
originaram-se da pesquisa motivacional (amplamente utilizada, na década 
de 50, pelas agências de publicidade americanas), tendo como principal 
impulsor Ernest Dichter (SHETH, 2001, p. 136). 

2.6.2. Características do estudo psicográfico  

Segundo Sheth (2001), há dois tipos de estudos psicográficos: o específico e 

o genérico. O estudo psicográfico específico é aquele feito, como o próprio nome 

diz, especificamente para uma marca, produto, categoria de produto, serviço. Nesse 
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caso, são entrevistados consumidores dos produtos (e não todos os tipos de 

consumidores) para levantar suas características e diferenciações.  

Um estudo desse tipo sobre automóveis pode resultar em vários segmentos 

distintos, como: aqueles que gostam de carros esportivos; aqueles que se 

preocupam com a segurança de seus filhos; aqueles que querem praticidade e baixo 

custo, pois usam o veículo simplesmente como meio de transporte; aqueles que 

pagam mais por veículos luxuosos; aqueles que gostam de ter sempre os modelos 

mais novos; aqueles que não têm garagem, por isso têm que investir em carros mais 

seguros, e assim por diante. Através dos perfis ou segmentos encontrados pelo 

estudo, a empresa pode selecionar um posicionamento para cada produto, de forma 

a atingir determinado segmento, pode produzir algum outro produto para atender um 

segmento novo, pode reposicionar alguns de seus produtos ou reformular os 

existentes e realizar as estratégias de marketing específicas para seu “problema” 

(Kotler, 1997).  

Os profissionais de pesquisa de mercado afirmam que, normalmente, os 

estudos psicográficos ad hoc são menos complexos do que a criação de um sistema 

(genérico). Em geral, esses estudos são feitos em duas fases: uma qualitativa, para 

levantamento das variáveis atitudinais, e uma quantitativa, onde as variáveis ativas 

são testadas em conjunto com outras que possam auxiliar na descrição dos 

segmentos. Após a verificação da existência, da definição dos tamanhos e da 

descrição das características dos segmentos (através das variáveis ativas e 

descritivas da segmentação), extrai-se os fatores que definem a segmentação 

(MALHOTRA, 2001).  

Já o genérico consiste em pegar uma determinada população (de um país, de 

uma cidade, de um lugar específico) e segmentá-la de acordo com suas 
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características – no caso do assunto que estamos estudando, psicográficas. Um 

exemplo conhecido internacionalmente é o estudo realizado, em 1989, pela Stanford 

Research Institute – SRI, chamado VALS 2, que veremos mais adiante. 

2.6.3. Personalidade 

Segundo Engel, Blackwell & Miniard (2000), a personalidade, no âmbito do 

marketing e do comportamento do consumidor, consiste em respostas consistentes 

a estímulos ambientais, que proporcionam comportamentos relacionados de forma 

coordenada e coerente.  

Alguns estudos relevantes de segmentação e mensuração de personalidade 

são: 16 PF Test, Eysenck P Test, Myers Borggs Type Indicator, Minnesota 

Multiphasic Personality Inventory, Gordon Personal Profile, EPPS e CPI (Califórnia 

Persobality Inventory) (FINOTTI, 2004). As principais teorias para estudo da 

personalidade são: psicanalítica,  sociopsicológica e fator-traço.  

Para a teoria psicanalítica, a personalidade é composta de id, ego e 

superego. O comportamento humano, segundo essa teoria, resulta em motivações 

inconscientes manifestas entre esses elementos (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 

2000).    

• id: fonte de energia psíquica, busca gratificações imediatas para as 

necessidades básicas e instintivas (hedonista); 

• superego: responsável por normas e serviços sociais ou pessoais, 

como limite ético do comportamento; 

• ego: mediador das demandas hedonistas do id e das proibições 

moralistas do superego. 
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A teoria sociopsicológica difere-se da teoria psicanalítica, pois nela as 

variáveis sociais, não os instintos biológicos, são as mais importantes para a 

motivação comportamental. Um exemplo dessa teoria são os estudos de Horney 

(apud ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000), a escala CAD, que classifica as 

pessoas como: 

• condescendentes: dependentes das outras para amor e afeto e 

direcionadas aos outros; 

• agressivas: motivadas pelo poder e contra as outras; 

• desvinculadas: auto-suficientes e independentes, movimentam-se para 

longe das outras.    

Conforme a teoria de Fator-Traço, que tem sido a maior fonte de estudo de 

personalidade em Marketing, a personalidade é composta de atributos denominados 

traços, que formam as diferenças individuais. Estudos-padrão derivados dessa teoria 

são: inventário psicológico da Califórnia ou EPPE e escala de Edwards (ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 2000). Um dos estudos aplicados para identificar a 

personalidade através de traços foi proposto por Cattel, Eber e Tatsuoka (apud 

MOWEN, 1998). As escalas aplicadas eram de cinco pontos, com os seguintes itens 

/ âncoras: 

• Discreto / Expansivo 

• Pouco / Muito Inteligente 

• Volúvel / Estável 

• Dócil / Agressivo 

• Sério / Alegre 

• Oportunista / Consciencioso 

• Tímido / Desinibido 
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• Frio / Caloroso 

• Crédulo / Desconfiado 

• Pratico / Sonhador 

• Grosseiro / Educado 

• Seguro / Inseguro 

• Conservador / Inovador  

• Faz parte do time / jogar sozinho 

• Indisciplinado / disciplinado 

• Relaxado / Tenso 

2.7. Estilo de vida  

Estilo de Vida, segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000), é um conceito mais 

moderno que o de personalidade e refere-se ao dia-a-dia do consumidor, aos 

padrões de como as pessoas vivem e gastam tempo e dinheiro. Para Kotler (1997), 

o termo representa o padrão de vida dos consumidores expresso em termos de 

atividades, interesses e opiniões. Os estilos de vida mudam mais rápido que os 

valores, pois estão ligados a atividades, interesses e opiniões (AIO). As declarações 

AIO normalmente utilizam escalas LIKERT (concorda plenamente/discorda 

fortemente). Pode-se ter AIOs genéricas e AIOs específicas.  

Estudos psicográficos buscam segmentar utilizando variáveis tradicionais e 

complementares (estudos com variáveis AIO).  A análise psicográfica permite avaliar 

estilos de vida e ir além da demografia, criando um produto alinhado a atividades, 
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medos e sonhos. Um dos estudos nessa linha é o de Plummer (apud ENGEL, 1995), 

que pode ser visualizado no Quadro 3:   

QUADRO 3 - categorias AIO de estudos de estilo de vida 

Atividades Interesses Opiniões 

Trabalho Família Eles próprios 

Hobbies Lar Questões sociais 

Eventos Sociais Emprego Política 

Férias Comunidade Negócios 

Diversão Recreação Economia 

Afiliação a um clube Moda Educação 

Comunidade Alimentação Produtos 

Fazer Compras Mídia Futuro 

Esportes Realizações Cultura 

FONTE: Plummer apud Engel (1995) 

  

Segundo Engel, Blackwell e Miniard (1995), estilo de vida é: 

(...) um modelo sumário definido como padrões nos quais as pessoas vivem 
e gastam tempo e dinheiro. O estilo de vida reflete atividades, interesses e 
opiniões (AIO) de uma pessoa. As pessoas usam modelos como estilo de 
vida para analisar os eventos que acontecem em torno de si e para 
interpretar, conceituar e prever eventos, assim como para reconciliar seus 
valores com os eventos. Valores são relativamente duradouros; estilos de 
vida mudam rapidamente (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 1995, p. 279).  

 Gostos e desejos são variávies e mudam de acordo com o contexto e a 

condição financeira das pessoas. São esses fatores e, principalmente, essas 

mudanças que determinam os estilos de vida. 

2.7.1 Valores  
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O Marketing, por meio do estudo do comportamento do consumidor, busca a 

compreensão das relações entre os valores pessoais de cada público e suas formas 

de valorização de produtos. Um dos princípios básicos de marketing é o de que as 

pessoas não estão atrás simplesmente de bens ou serviços, mas dos benefícios que 

deles podem obter (KOTLER, 1997).  

A relação existente entre o comportamento e os valores pessoais foi 

examinada, na década de 80, por pesquisadores da Universidade de Michigan, o 

que resultou no desenvolvimento de uma lista com nove valores mais diretamente 

relevantes ao comportamento cotidiano do cliente: (i) auto-respeito, (ii) auto-

realização, (iii) segurança, (iv) sensação de pertencer, (v) excitação, (vi) sentimento 

de realização (dever cumprido), (vii) diversão, (viii) ser respeitado e (ix) relações 

calorosas com os outros (KAHLE; KENNEDY, 1988).  

No estudo conduzido por Kahle e Kennedy (1988), constatou-se uma relação 

consistente entre os valores indicados e as atividades dos clientes. As 

pesquisadoras apontaram, por exemplo, que as pessoas que valorizam um 

sentimento de pertencimento apreciam atividades em grupo, que aquelas que 

valorizam relações calorosas tendem a oferecer presentes aos conhecidos sem 

motivos aparentes, que os que gostam de diversão acabam praticando atividades 

como dançar, fazer trilhas e consumir álcool. Kahle e Kennedy (1986) também 

notaram que as pessoas adquirem um produto em função de diferentes valores 

pessoais:  

Um computador pode ser uma necessidade para uma pessoa que valoriza 
‘senso de realização’, um símbolo de status para quem valoriza ‘auto-
respeito’ e um brinquedo para uma pessoa que valoriza ‘diversão’. Da 
mesma forma, um mesmo curso simboliza status para um determinado 
estudante e auto-realização para outro (KAHLE; KENNEDY, 1986, p. 47).  
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De maneira geral, é possível dizer que a aplicação da perspectiva de valores 

pessoais ao marketing é dividida em duas abordagens: a macro, que representa a 

sociologia, e a micro, que representa a psicologia. A perspectiva macro refere-se 

aos levantamentos-padrões de metodologias de pesquisa, combinados a um 

esquema de classificação para categorizar respondentes em clusters ou grupos 

predeterminados, como a metodologia VALS (Valores, Atitudes e Estilos de Vida), 

do Instituto de Pesquisas de Stanford. A perspectiva micro, por sua vez, procura 

entender a relevância das ligações entre produto e personalidade na vida do 

consumidor.   

Vários estudos de valores foram realizados ao longo dos anos, principalmente 

no exterior, e incluem, dentre outros: Rokecah Value Survey (RVS), LOV (List of 

Values), VALS, VALS 2, VALS 2.3, Yanklovich MONITOR, DYG SCAN, 4C´s –  

Young e Rubicam, DDB Lifestyles, Global Scan, Roper, PRIZM, COMPASS entre 

outros (FINOTTI, 2004).     

A tipologia de valor para o consumidor, criada por Holbrook (1999), fornece o 

referencial teórico aqui utilizado para a análise do comportamento do consumidor de 

automóveis 1.0 no Brasil.  

Considerando que a troca é elemento central para o conceito de marketing e 

que trocas envolvem relações de valores (KOTLER, 1997), é de fundamental 

importância entender a natureza e os tipos de valores que os consumidores obtêm 

através da experiência de consumo. Essa é a questão central na pesquisa de 

marketing, visto que permite vislumbrar uma das raízes do fenômeno de consumo: 

as relações entre valores pessoais dos consumidores e a forma como valorizam 

produtos. 
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Para Holbrook (1999), existem quatro importantes características do valor de 

consumo. Primeiramente, ele é interativo, uma vez que só é obtido através de uma 

interação entre consumidor e produto. Em segundo lugar, é relativo, nunca absoluto, 

pois é resultado de avaliações de consumidores que diferem entre si e realizam 

comparações entre fontes alternativas de valor em uma variedade de situações. A 

terceira característica do valor é que ele é preferencial: sempre envolve um 

julgamento de preferência. Esse aspecto é fundamental, porque dá suporte a 

conceitos centrais em marketing: atitude e avaliação. Por fim, o valor é experiencial: 

não existe na marca preferida, no produto em si ou em sua posse, mas na 

experiência do produto.  

O conceito de valor na literatura de marketing, todavia, adquire uma 

perspectiva ainda mais ampla, uma vez que as considerações meramente 

econômicas não são suficientes para compreender o que leva um indivíduo a 

adquirir ou usar um produto:  

2.7.1.1 Rockeach 

O valor, na área de marketing, conforme dito anteriormente, recebe influência 

da psicologia e da sociologia no que diz respeito a aspectos comportamentais dos 

públicos envolvidos. O conceito de valor, nesse contexto, pode ter conotação 

pessoal ou individual. Dentro dessa abordagem, Rokeach (1973) afirma que os 

valores são estados-fim, objetivos e metas para as quais se vive.  

O autor divide os valores em dois tipos: os terminais, que são as metas que 

buscamos na vida, como paz e felicidade, e os instrumentais, que são os meios ou 

padrões comportamentais através dos quais perseguimos essas metas, como a 
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honestidade (ROKEACH, 1973). O quadro 4 ilustra os 36 valores definidos pelo 

autor, divididos em dois conjuntos: 18 valores terminais e 18 instrumentais.  

QUADRO 4 - instrumento de pesquisa de valores de Rokeach (1973). 

Valores terminais Valores instrumentais 

 

• Uma vida próspera (confortável).  

• Uma vida excitante (estimulante, ativa).  

• Um mundo de paz (livre de conflitos).  

• Igualdade (fraternidade, oportunidades iguais para 

todos).  

• Liberdade (independência e livre escolha).  

• Felicidade (contentamento).  

• Segurança nacional (proteção contra ataques).  

• Prazer (uma vida agradável).  

• Salvação (vida eterna).  

• Reconhecimento social (respeito e admiração).  

• Amizade verdadeira (companheirismo).  

• Sabedoria (entendimento maduro da vida).  

• Um mundo belo (beleza da natureza e das artes).  

• Segurança familiar (cuidar dos entes amados).  

• Amor maduro (intimidade sexual e espiritual).  

• Respeito próprio (auto-estima).  

• Senso de realização (contribuição duradoura).  

• Harmonia interna (liberdade de conflitos internos).  

 

 

• Ambicioso (trabalha duro, tem 

aspirações).  

• Mente aberta (cabeça aberta).  

• Capaz (competente, eficaz).  

• Alegre (animado, contente).  

• Limpo (arrumado, organizado).  

• Corajoso (defendendo suas crenças).  

• Generoso (disposto a perdoar os outros).  

• Prestativo (trabalha para o bem-estar 

dos outros).  

• Honesto (sincero, confiável).  

• Imaginativo (ousado, criativo).  

• Independente (auto-suficiente).  

• Intelectual (inteligente, reflexivo).  

• Lógico (consistente, racional).  

• Amoroso (afetuoso, terno).  

• Obediente (ciente dos deveres, 

respeitoso).  

• Polido (cortês, com boas maneiras).  

• Responsável (confiável).  

• Autocontrolado (contido, disciplinado).  

 

FONTES: adaptado de SCHIFFMAN; KANUK, 2001.  
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Conforme Leão e Neto (2004), sob o prisma da psicologia social, Rokeach 

(1973) define valor como uma crença que guia ações e julgamentos através de 

objetivos e situações específicos, além dos objetivos imediatos para estados finais 

de existência mais profundos. Uma vez internalizados, os valores tornam-se, 

conscientemente ou não, um padrão de critérios que guia a ação e desenvolve e 

mantém atitudes em direção a objetos e situações, utilizado para justificar atitudes 

pessoais e dos outros, julgar moralmente a si e aos outros e para se comparar aos 

outros. Na visão do autor, as pessoas usam valores aprendidos culturalmente para 

criar e utilizar condições de moralidade e competência, para criar interação social e 

para apoiar a racionalização de crenças, atitudes e comportamentos, sendo 

determinante nesses dois últimos. Tais valores estariam organizados em estruturas 

e subestruturas hierárquicas, formando o sistema de valores de uma pessoa, 

representação de uma organização aprendida de regras para se fazer escolhas e 

resolver conflitos – entre dois ou mais modos de comportamento e estados-finais de 

existência (ROKEACH, 1973). 

Rokeach (1973) propôs um meio para explicar melhor estes níveis de valores, 

bem como mensurá-los: a Escala de Valor de Rokeach (RVS).  

2.7.1.2 LOV  

Uma das formas mais utilizadas para se identificar valores é a lista de valores 

(LOV), desenvolvida na University of Michigan Survey Research Center (KAHLE et 

al, 1986; MCINTYRE et al, 1994). Ela utiliza os valores terminais da RVS e 

transforma-os em um modelo menor, com apenas nove valores orientados 

diretamente ao indivíduo e às circunstâncias de sua vida cotidiana, tendo como 

principal objetivo identificar seus valores dominantes (BATRA et al., 2001; KAHLE et 

al., 1986; KAHLE; KENNEDY, 1988; KAMAKURA; NOVAK, 1992; MCINTYRE et al., 
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1994; MOWEN; MINOR, 2003). De fato, os valores propostos na LOV têm 

demonstrado maior alinhamento às pesquisas de comportamento do consumidor e 

relação mais direta para aplicações de marketing (KAHLE et al., 1986; NOVAK; 

MACEVOY, 1990).  

Os componentes da escala LOV de Kahle e Kennedy (1988), são 

mensurados através de itens que variam de “pouco importante” a “muito importante”, 

Ao aplicarem a LOV no setor de alimentação, Homer e Kahle (1988) identificaram 

três fatores nos quais seus valores poderiam ser agrupados: valores externos 

(dimensão na qual os valores “sentimento de pertencer”, “ser bem respeitado”, 

“segurança” e “relações calorosas com os outros” obtiveram as maiores cargas 

fatoriais); valores internos (dimensão na qual as maiores cargas fatoriais se referiram 

a “auto-realização”, “auto-respeito” e “sentimento de realização”); finalmente, dois 

valores compuseram e deram nome ao terceiro fator: diversão/ excitação. 

Sheth (2001) propõe que também as marcas têm seus “valores pessoais” e, 

para tal, baseia-se na teoria de personalidade de marca, entendida como o conjunto 

de características humanas atribuídas ou associadas à mesma (AAKER, 1998). 

2.7.1.3 VALS 2 

O "VALS" e sua nova versão revista e modificada, o VALS2, representam 

uma contribuição imensurável sob múltiplos aspectos. De modo coerente com as 

profundas transformações ocorridas mundialmente no âmbito da segmentação em 

termos de status sócio-econômico ou de atividades profissionais e no que diz 

respeito à mobilidade social, fazia-se necessário, para fins de pesquisa de mercado, 

recorrer a critérios mais adequados do que os disponíveis até à época do 

surgimento do VALS. Ao invés de se concentrar em apenas um ou dois critérios (por 

exemplo, renda e profissão), o novo instrumento, apoiado em impressionante massa 
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de pesquisas, adotou uma concepção pluralista, que se apóia principalmente nas 

ordens de variáveis que originam seu título: valores que a pessoa mais preza (V), 

atitudes (A) e estilo de vida dessa mesma pessoa (lifestyle, LS).  

Desenvolvido por Arnold Mitchell no Stanford Research Institute - SRI 

(MITCHELL, 1983), o primeiro sistema, denominado VALS, foi baseado em teorias 

de motivação e desenvolvimento psicológico, particularmente na teoria da hierarquia 

das necessidades de Maslow (MASLOW, 1954). O sistema classificava os indivíduos 

em nove grupos com características próprias, organizados de forma ascendente, 

desde os "sobreviventes", que representam, em termos grosseiros, os indivíduos da 

base da pirâmide social, até os "integrados", ponto mais elevado da cadeia 

(MOWEN; MINOR, 2003). Ainda dentro do mesmo sistema e acompanhando a 

evolução ascendente das categorias, formam-se agrupamentos de categorias, tais 

como os dirigidos para as necessidades básicas (need driven), os direcionados pelo 

grupo social (outer directed), e os direcionados por interesses próprios (inner 

directed).  

Durante a década de oitenta, várias empresas especializadas em pesquisa de 

mercado, usuárias regulares do sistema VALS, levantaram questionamentos sobre 

elementos práticos no uso do sistema. O Stanford Research Institute recorreu a uma 

grande quantidade de informações acumulada nesses anos para uma revisão e 

conseqüente evolução no sistema original de classificação VALS. Na versão 

revisada, o VALS2, os pesquisadores do SRI enfatizaram menos os valores, 

demonstrando maior preocupação com as bases psicológicas do comportamento, 

influenciadas pelos recursos do consumidor.  

Em outras palavras, o novo sistema VALS2 é menos teórico e mais 

pragmático, sendo considerado único, pois torna mais claros os fatores que motivam 
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o comportamento do consumidor, enquanto os sistemas de segmentação que se 

baseiam somente em dados demográficos ou geográficos não dão a devida atenção 

aos aspectos psicológicos da vida das populações. 

A seguir, é apresentada uma descrição aproximada das características de 

cada um dos grupos. Essa caracterização reflete o perfil do indivíduo norte-

americano. Não existem ainda dados suficientes que permitam traçar um paralelo 

com o indivíduo brasileiro.  

a. "actualizers": bem sucedidos, sofisticados, ativos, com auto-estima 

elevada e recursos abundantes. Estão interessados em crescimento e 

buscam o auto-desenvolvimento e o auto-conhecimento. Expressam-se de 

vários modos, algumas vezes guiados por princípios, outras por um desejo de 

ação, desejo de fazer a diferença. A imagem é importante para os 

"actualizers", não como evidência de status ou poder, mas com o objetivo de 

desfrutar de independência, e caráter. São lideres já estabelecidos ou 

emergentes em negócios ou no governo; contudo, continuam buscando 

desafios. Têm um vasto campo de interesses, preocupam-se com assuntos 

sociais e estão abertos a mudanças. Suas vidas são caracterizadas por 

riqueza e diversidade. Seus bens e o tipo de recreação refletem um gosto 

refinado para as melhores coisas da vida.  

b. "fulfilleds": pessoas maduras, satisfeitas, confortáveis, refletem 

personalidades que estimam a ordem, o conhecimento e a responsabilidade. 

A maioria tem boa formação profissional (ou é aposentado recente). Estão 

bem informados sobre as notícias nacionais e mundiais e são abertos a 

oportunidades que permitam alargar seu conhecimento geral.  

c. "achievers": gozam de uma carreira de sucesso e são pessoas 
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orientadas a escolher uma carreira que gostem, o que geralmente fazem. 

Querem ter o controle sobre suas próprias vidas, preferem consenso e 

estabilidade e não gostam de correr riscos. São profundamente dedicados ao 

trabalho e à família. O trabalho proporciona a eles senso de responsabilidade, 

recompensa financeira e prestígio. Suas vidas sociais refletem esse enfoque 

e são estruturadas ao redor da família, igreja e carreira. Vivem vidas 

convencionais, são politicamente conservadores e respeitam a autoridade e o 

status-quo.  

d. "experiencers": são jovens, têm vitalidade, são entusiasmados, 

impulsivos e rebeldes. Buscam variedade e excitações, saboreiam o novo e 

apreciam o risco. Ainda no processo de formular seus estilos de vida e 

padrões de comportamento, ficam entusiasmados depressa com novas 

possibilidades, mas igualmente se desinteressam. Nessa fase de suas vidas, 

não são politizados, são ignorantes e altamente ambivalentes sobre o que 

acreditam.  

e. "believers": São pessoas conservadoras, convencionais, com 

convicções concretas baseadas em códigos tradicionalmente estabelecidos, 

como família, igreja, comunidade e nação. Muitos expressam códigos morais 

profundamente arraigados e literalmente interpretados. Seguem rotinas 

estabelecidas, realizadas em grande parte nas proximidades de seus lares, 

residem próximos de familiares e das organizações sociais ou religiosas às 

quais pertencem. Como consumidores, são conservadores e previsíveis e 

favorecem produtos nacionais e marcas tradicionais. Sua renda e nível de 

educação são modestos, mas suficientes para satisfazer suas necessidades.  

f. "strivers": estão em busca de motivação e da aprovação do mundo ao 
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seu redor, esforçando-se para encontrar seu lugar na sociedade. São 

inseguros de si mesmos e possuem poucos recursos econômicos, sociais e 

psicológicos. Preocupam-se com as opiniões e aprovação dos outros. Para 

eles, o sucesso resume-se a possuir dinheiro, visto que não dispõem de 

reservas e freqüentemente sentem a vida de forma dura e amarga. São 

impulsivos e ressentem-se facilmente. Muitos procuram se vestir de acordo 

com a moda. São emuladores daqueles que consideram ídolos, mas o que 

desejam obter está freqüentemente além de suas posses.  

g. "makers": são pessoas práticas, que têm habilidades construtivas e 

conhecem seu valor pessoal. Vivem dentro de um contexto tradicional de 

família, emprego e recreação física e têm poucos interesses fora desse 

contexto. Experimentam o mundo pelas mãos: construindo uma casa, criando 

as crianças, consertando um carro, realizando pequenas atividades 

domésticas, como fazer suas próprias conservas. Têm suficiente habilidade 

manual, renda e força de vontade para prosperar e concluir seus projetos. 

São politicamente conservadores, resistentes a novas idéias, respeitam a 

autoridade e o governo, mas se ressentem quando estes invadem seus 

direitos individuais.  

h. "strugglers": são pessoas de situação econômica muito difícil, com uma 

vida de restrições. Têm pobreza crônica, baixo nível de educação e 

qualificação profissional, sem laços sociais fortes, displicentes sobre sua 

saúde e seu futuro, freqüentemente resignados e passivos. Pelo fato de 

estarem limitados pelas necessidades, mostram-se desorientados. Suas 

preocupações imediatas são a sobrevivência e segurança. 
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O VALS 2 nada mais é do que a segmentação dos americanos em oito 

grupos distintos, de acordo com variáveis demográficas e psicográficas. É um 

estudo genérico porque, além de segmentar a população de um país inteiro, não foi 

feito para uma empresa ou produto específico.  

2.7.1.4 Escala de Valores de Schwartz (EVS) 

A EVS focaliza os sistemas de valores de maneira diferente da escala de 

Rockeach. Enquanto este se baseia apenas em valores instrumentais ou finais, 

Schwartz introduz uma estrutura de fatores motivacionais. Segundo Engel (2001): 

Schwartz propõe que valores são metas transituacionais que servem ao 
interesse de indivíduos ou de coletivos de pessoas e expressam uma de 
dez motivações universais ou tipos de valor. Estas motivações ou tipos de 
valor são os princípios orientadores nas vidas dos consumidores. O primeiro 
tipo de valor é o que serve aos interesses pessoais: (1) realização, (2) 
autodireção e (3) estimulação. Os valores que servem aos interesses 
sociais: (4) benevolência, (5) conformidade e (6) segurança. Por fim, os 
interesses mistos, que são descritos na EVS como universalismos: (7) um 
mundo de beleza, (8) um mundo de paz, (9) sabedoria e (10) amor maduro 
(ENGEL, 2001, p. 125). 

Ainda segundo Engel (2001), compreender os valores pessoais ajuda a 

entender as respostas individuais à questão “este produto é para mim?”. Valores são 

particularmente importantes no estágio de reconhecimento da necessidade da 

tomada de decisão do consumidor, afetando seus critérios de avaliação. São 

motivações duradouras ou os fins que as pessoas buscam em suas vidas. De certa 

maneira, o marketing fornece os meios para alcançar tais fins. 

Os estudos psicográficos genéricos geralmente seguem alguns passos: 

primeiramente são selecionadas cerca de 200 ou 300 frases (baseadas em variáveis 

atitudinais e comportamentais ou em afirmações AIO) e o respondente deve 

concordar ou discordar da afirmação numa escala de 5 a 7 pontos (“concordo 

plenamente” até “discordo plenamente”). Outras questões que podem fazer parte do 
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questionário são sobre posse de produtos, exposição a determinadas mídias e 

questões de caráter demográfico. Segundo Kotler:  

(...) respostas AIO são reduzidas em fatores para mostrar a estrutura dos 
dados e para eliminar redundância. Esses fatores são, então, alimentados 
numa rotina de agrupamento para revelar os respondentes que têm padrões 
de resposta similares. Após estes procedimentos, são desenvolvidas as 
descrições dos grupos resultantes (KOTLER, 1997, p. 447).  

Os profissionais de pesquisa e marketing de empresas brasileiras, geralmente 

de grande porte, acham mais adequado realizar pesquisas específicas para cada 

produto. Entretanto, muitos deles afirmam que os estudos psicográficos gerais 

servem como base para suas ações e acreditam que os mesmos sejam muito úteis 

para empresas de menor porte, que não têm verbas para realizar estudos 

específicos.  

A escassez de recursos financeiros disponíveis para o investimento nas 

ações de marketing mais extensivas, a crescente demanda por produtos 

“customizados” e a necessidade efetiva de se identificar os nichos de mercado para 

potencializar e focalizar estratégias e ações eficazes fazem com que as empresas 

tenham que investir cada vez mais nos estudos de segmentação.  

Estudos genéricos, que levam a definições de modelos tais como o VALS, 

talvez não sejam os mais adequados para definir a realidade da segmentação em 

um país como o Brasil, cujas desigualdades, em todos os sentidos, são enormes. Há 

que se segmentar a segmentação, buscar novos parâmetros (e atualizá-los 

constantemente) para adequá-la às necessidades mercadológicas das empresas, de 

acordo com suas limitações de recursos e com o nível de abrangência de suas 

ações. No caso da segmentação, o que serve eficientemente ao mercado norte-

americano não necessariamente é bom para as empresas brasileiras.  
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Além disso, a pesquisa psicográfica, por si só, não produz uma “fórmula 

mágica” de como abordar os clientes. Há a necessidade de cruzar seus resultados 

com o ambiente de marketing (variáveis culturais, econômicas, políticas, 

tecnológicas, que estão sempre mudando e influenciando o mercado). O ideal é 

cruzar os dados dos estudos psicográficos com variáveis externas, buscando 

minimizar os riscos através da análise conjunta de vários aspectos diferentes.  

A análise de estilo de vida para a segmentação detém ainda grande 
potencial. O desafio que se apresenta aos profissionais de marketing é 
‘acompanhar’ os valores em rápida mudança dos consumidores e identificar 
como esses valores serão traduzidos em preferências por produto e serviço 
e, em última instância, num novo sistema VALS para análise de 
segmentação (KOTLER, 1997, p. 336)  

A metodologia VALS foi aplicada com sucesso para segmentar o mercado 

canadense. Entretanto, a metodologia LOV (lista de valores) de Kahle demonstrou 

ser melhor em pesquisas realizadas em determinados segmentos americanos 

(ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000).  

Para o presente trabalho, foi feita uma combinação de várias as metodologias 

na confecção do questionário (anexo 1). 
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3. METODOLOGIA 

A pesquisa foi organizada em duas fases. A primeira, de caráter exploratório, 

visou estudar o fenômeno com maior profundidade e proporcionar maior 

familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito, auxiliando na 

identificação de variáveis. O processo foi conduzido através de revisão de literatura.  

Na etapa seguinte, de desenvolvimento das medições, uma pesquisa survey 

foi aplicada junto a proprietários de veículos automotivos de Belo Horizonte, visando 

mapear seus valores, atitudes, interesses, personalidades e opiniões. 

A segunda fase teve como objetivo validar os instrumentos a partir da revisão 

de literatura. O método de survey apresentou-se como adequado para esse 

momento, pois se aplica à quantificação dos dados e permite generalização dos 

resultados para a população (MALHOTRA, 1996).  

3.1. Tipo de pesquisa 

Do ponto de vista de seus objetivos, esta pesquisa é exploratória, pois visa 

identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos 

fenômenos, aprofundando o conhecimento da realidade (GIL, 1991).  

Em relação à sua natureza, a pesquisa é aplicada, pois objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos. 
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Quanto à forma de abordagem do problema, este estudo é considerado 

quantitativo.  

3.2. Unidade de observação 

A unidade de observação da pesquisa foi composta por proprietários de 

veículos automotivos na cidade de Belo Horizonte. 

3.3. Método 

A fase exploratória fez uso de uma abordagem qualitativa, através da revisão 

de literatura. Para o desenvolvimento da segunda fase da pesquisa, foi realizada 

uma survey (quantitativa), caracterizada, conforme Malhotra (1996), pela entrevista a 

grande número de respondentes, utilizando-se questionários pré-definidos e 

padronizados. A survey apresentou-se adequada, pois permite aplicar técnicas de 

validação de escalas e métricas, o que corrobora os objetivos deste estudo. O 

instrumento de pesquisa foi validado através de um pré-teste, testes de 

confiabilidade (Alpha de Cronbach), confiabilidade composta, unidimensionalidade, 

validade discriminante e validade convergente, entre outros testes 

metodologicamente adequados.  

Em princípio, as escalas foram semânticas diferenciais, pois, segundo Nunally 

e Bernstein (1994) e Malhotra (1996), estas permitem efetuar medições utilizando 

itens (pontos) posicionados entre dois extremos bipolares. 
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3.4. Amostra e período de estudo 

A amostra constou de 400 respondentes, sendo que 357 questionários foram 

validados, (5% erro, 95 Grau Final e reverificação por desvio-padrão pos-hoc). 

Foram entrevistados possuidores de carros na cidade de Belo Horizonte, quotizados 

proporcionalmente por região administrativa e sexo. Um detalhamento da 

amostragem pode ser melhor verificado na Figura 1. 
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FIGURA 1 - design da amostra  

FONTE: Dados da pesquisa 

3.5. Técnicas de coleta de dados 
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Na primeira fase, os dados foram colhidos através de revisão bibliográfica. Na 

fase de validação de instrumentos (survey), os dados foram coletados através de 

questionários estruturados, colhidos via entrevista pessoal. 

3.6. Tratamento dos dados 

Os dados relativos à survey receberam tratamento estatístico através das 

seguintes técnicas e programas: 

- fase exploratória dos dados: análise de dados ausentes, análise de valores 

extremos (outliers) univariados e multivariados, análise de viés de não-resposta, 

estatística descritiva. Software: SPSS 10.0: 

- fase de validação e construção de fatores: análise fatorial exploratória, análise 

fatorial confirmatória (validade convergente e discriminante), “Alpha de 

cronbach”, SPSS 10.0 e AMOS 4. 

- fase de validação do modelo estrutural: análise de equações estruturais e 

robustez do modelo: AMOS 4 
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4. ANÁLISE DE DADOS 

Neste capítulo, estão descritos os procedimentos requeridos para 

implementar as análises deste estudo. Em suma, tratou-se de adotar procedimentos 

que visavam: 1) avaliar as condições e pressupostos exigidos dos dados; 2) avaliar 

a fidedignidade dos dados; 3) criar clusters e descrevê-los em função das variáveis 

mensuradas no estudo. Para tal, aplicou-se o padrão usual para avaliação dos 

dados, conforme sugerem Hair et al (1998), Tabachnick e Fidel (2001) e Kline 

(1998). Ainda para esse fim, aplicou-se os softwares AMOS 4.0, Lisrel 8,3 e SPSS 

11.5. 

4.1. Análise exploratória 

Antes de iniciar um procedimento analítico, cabe ao pesquisador aprofundar-

se nas características dos dados, buscando avaliar se existem problemas inerentes 

a suas propriedades ou se estes atendem aos requisitos conceituais das técnicas de 

análise que serão empregadas para fundamentar a análise subseqüente 

(TABACHNICK; FIDEL, 2001). Assim, verifica-se se há fatores que podem distorcer 

as análises, buscando um resultado relativamente livre de erros. 

a. análise descritiva  

Tal qual sugere Malhotra (2001) descrever a amostra permite ao pesquisador 

conhecer a natureza dos dados da pesquisa, antecipando problemas e soluções 
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para fatos que possam ocorrer. Nesta dissertação, aplicou-se a média e desvio-

padrão das variáveis analisadas como forma de prover ciência inicial dos dados. 

Adicionalmente, os histogramas e caixas de bigodes foram avaliados. A tabela 4 

descreve tais resultados em função das estatísticas básicas das escalas. 

TABELA 4 - análise descritiva dos dados. 

 N MÍNIMO MAXIMO MÉDIA DESVIO 
Reconhecimento social 356 0 10 6,89 2,40 
Uma vida excitante 356 0 10 6,71 2,44 
Relacionamentos afetuosos com outras 
pessoas 356 0 10 8,54 1,91 

Auto-realização 356 0 10 9,07 1,42 
Ser respeitado 356 0 10 9,06 1,58 
Aproveitar a vida 356 0 10 9,04 1,47 
Segurança 356 0 10 9,27 1,38 
Auto-respeito 356 0 10 9,17 1,47 
Sentimento de realização 356 0 10 9,05 1,36 
Sua família 356 0 10 9,45 1,39 
Sua (seu) esposa (o) 356 0 10 8,97 2,18 
Seus filhos 356 0 10 8,97 2,39 
Seu emprego/ trabalho 356 0 10 8,76 1,72 
Sua comunidade 356 0 10 7,94 1,97 
Seu lazer 356 0 10 8,49 1,60 
Seus amigos 356 0 10 8,74 1,64 
Seu patrimônio 356 2 10 8,60 1,52 
Sua educação formal 356 0 10 8,69 1,58 
Situação econômica do país 356 0 10 8,03 2,05 
Desemprego 356 0 10 7,72 2,46 
Segurança pública 356 0 10 8,59 1,99 
Saúde pública 356 0 10 8,72 1,96 
Amor 356 0 10 9,20 1,57 
Felicidade 356 0 10 9,33 1,23 
Dinheiro 356 0 10 8,56 1,63 
Saúde física 356 0 10 9,42 1,11 
Saúde psicológica 356 0 10 9,50 1,16 
Perspectivas futuras 356 0 10 9,21 1,20 
Discreto 356 0 10 5,21 2,99 
Pouco inteligente 356 0 10 7,64 1,85 
Volúvel 356 0 10 6,60 2,62 
Dócil 356 0 10 4,45 2,60 
Sério 356 0 10 6,46 2,55 
Oportunista 356 0 10 6,77 2,75 
Tímido 356 0 10 5,96 2,69 
Frio 356 0 10 6,99 2,41 
Crédulo 356 0 10 5,91 2,72 
Prático 356 0 10 4,80 2,94 
Rude/grosseiro 356 0 10 7,45 2,29 
Seguro 356 0 10 4,26 2,85 
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Conservador 356 0 10 5,86 2,57 
Faz parte do time 356 0 10 3,81 2,96 
Indisciplinado 356 0 10 7,51 2,40 
Quero apenas viver sem me preocupar 
demais com o dia de amanhã. 356 0 10 4,57 3,31 

Quero desenvolver-me intelectualmente. 356 0 10 8,26 1,91 
Quero enriquecer acumulando bens 
materiais. 356 0 10 6,18 2,59 

Quero estar sempre em boa forma física. 356 0 10 7,79 2,02 
Quero ser uma pessoa culta e com 
sensibilidade artística. 356 0 10 7,01 2,35 

Quero ser útil à sociedade 356 0 10 7,96 1,92 
Quero ser admirado pelos outros. 356 0 10 6,62 2,56 
Quero ser famoso, conhecido. 356 0 10 4,05 2,94 
Quero ter sempre novas experiências para 
tornar a vida mais emocionante. 356 0 10 6,89 2,55 

Quero ter um negócio próprio. 356 0 10 6,65 3,24 
Quero ter uma carreira profissional bem-
sucedida em uma grande empresa. 356 0 10 7,31 3,06 

Quero ser um bom marido (boa esposa) e 
bom pai (boa mãe). 356 0 10 9,19 1,75 

Quero viajar pelo Brasil e pelo mundo. 356 0 10 8,17 2,22 
Quero estar sempre atualizado em relação 
às novidades de nosso tempo. 356 0 10 8,32 1,89 

Eu prefiro um trabalho que seja sempre 
desafiador a um trabalho que eu tenha 
certeza que posso executar. 

356 0 10 7,29 2,40 

Eu encaro o estudo como um investimento 
de longo prazo 356 0 10 8,11 2,23 

No meu dia-a-dia, tenho uma rotina já 
estabelecida. 356 0 10 6,74 2,49 

Eu tenho gostos e hábitos conservadores. 356 0 10 5,81 2,64 
Eu sou um formador de opinião nos grupos 
que freqüento. 356 0 10 6,47 2,32 

Eu me preocupo muito com a minha 
aparência pessoal. 356 0 10 7,29 2,05 

Eu gosto de me sentir atraente para as 
pessoas do sexo oposto. 356 0 10 7,52 2,29 

Eu deixo as coisas acontecerem, não me 
preocupo. 356 0 10 4,73 2,98 

Eu sempre planejo antes de fazer alguma 
coisa. 356 0 10 7,07 2,26 

Eu tomo iniciativa e responsabilidade nos 
grupos de que participo. 356 0 10 7,08 2,19 

Eu gosto de organizar e dirigir as pessoas, 
persuadindo-as a fazer coisas. 356 0 10 5,42 2,94 

Eu prefiro que outras pessoas decidam o 
que eu tenho que fazer. 356 0 10 2,92 3,03 

Eu acho que a minha situação vai ser 
melhor no ano que vem do que é hoje. 356 0 10 7,50 2,59 

Eu acho que a minha situação vai ser 
melhor daqui a cinco anos do que é hoje. 356 0 10 7,63 2,77 

Eu acho que ter status é importante. 356 0 10 5,36 2,91 
Existem muito amor e união na minha 
família. 356 0 10 8,45 2,02 

Eu sempre checo e comparo os preços 
quando compro alguma coisa. 356 0 10 7,49 2,56 

Uma pessoa pode fazer economias 
substanciais procurando ofertas. 356 0 10 7,94 2,24 
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Eu sempre peço por descontos. 356 0 10 7,04 2,81 
Eu não ligo para marcas, o importante é a 
qualidade do produto. 356 0 10 7,26 2,76 

Eu, por várias vezes, já comprei produtos 
pensando no que meus amigos iriam 
achar. 

356 0 10 3,54 3,04 

Eu sempre compro produtos que meus 
amigos também têm. 356 0 10 3,07 2,92 

Eu prefiro pagar à vista. 356 0 10 7,29 2,86 
Eu, sempre que vejo novos 
produtos/marcas, quero experimentar. 356 0 10 5,02 2,98 

Eu sempre peço conselhos para meus 
amigos e conhecidos antes de comprar um 
produto/marca nova. 

356 0 10 5,34 3,00 

Eu sempre compro produtos que me 
diferenciam das pessoas de meu grupo. 356 0 10 4,36 2,88 

Eu não me importo de pagar mais caro por 
produtos que me tragam maior conforto 356 0 10 7,00 2,55 

Produtos mais caros sempre têm melhor 
qualidade. 356 0 10 4,84 2,89 

Às vezes compro mais do que o planejado. 356 0 10 5,59 2,95 
Carro tem que tem bom valor de revenda 
(liquidez) 

356 0 10 8,02 2,18 

Carro deve ser resistente e durável (dar 
pouca manutenção) 356 2 10 9,01 1,46 

Carro deve ser econômico 356 0 10 8,87 1,65 
Carro deve ter um design moderno e 
bonito 356 0 10 8,10 2,23 

Carro deve ser espaçoso e confortável 356 1 10 8,47 1,69 
Carro deve ter uma tecnologia avançada 356 0 10 7,93 2,14 
Carro deve ter um acabamento (interior) 
luxuoso 356 0 10 6,70 2,64 

Carro deve ter formas de pagamento 
excelentes 356 0 10 8,43 2,09 

Carro deve ter um preço final baixo 356 0 10 8,43 2,05 
Comprar um carro novo me dá prazer 356 0 10 7,88 2,44 
Ajusto as finanças para poder trocar o 
carro com freqüência 356 0 10 5,53 3,09 

Gosto de conservar meu carro como se 
fosse novo 356 0 10 7,97 2,34 

Acredito que a concessionária é um reflexo 
do que a montadora é 356 0 10 6,63 2,55 

Prefiro levar meu carro em um mecânico 
de confiança do que na concessionária 356 0 10 6,93 2,83 

Pesquiso muito antes de comprar meu 
carro 356 0 10 8,18 2,17 

Compro exatamente o que planejei 356 0 10 7,20 2,36 
Levo sempre em consideração a 
montadora antes de efetuar a compra 356 0 10 7,03 2,71 

Compro sempre à vista 356 0 10 5,26 3,20 
O visual do carro é importante 356 0 10 7,74 2,23 
Aprecio as novidades tecnológicas 356 0 10 7,88 2,15 
Dirigir é um prazer 356 0 10 7,82 2,49 
Ao comprar um carro, levo mais em 
consideração o conforto da família do que 
os desejos pessoais. 

356 0 10 6,84 2,73 

Prefiro comprar um carro zero mais barato 
do que um usado mais luxuoso 356 0 10 6,78 3,01 

Prefiro carros que não chamem a atenção 356 0 10 7,12 2,77 
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das pessoas e de ladrões e não ligo para 
exclusividade 
Sou apaixonado por carros 356 0 10 5,90 3,17 
Considero o carro uma extensão da minha 
casa 356 0 10 5,52 3,14 

Analiso custos de peças e serviços antes 
de comprar 356 0 10 6,85 2,71 

Vejo o carro como um investimento 356 0 10 6,39 3,02 
O visual do carro é decisivo na compra, 
pois acredito que o carro diz muito sobre o 
seu dono. 

356 0 10 6,42 2,93 

Tenho exatamente o carro que planejei 
comprar. 356 0 10 6,53 3,07 

Considero popularidade ("ver o carro na 
rua") importante 356 0 10 4,87 3,27 

Nível de ganho (salário) 356 0 10 5,32 2,47 
Relacionamento pessoal (amigos) 356 0 10 8,08 1,74 
Relacionamento familiar 356 0 10 8,56 1,61 
Relacionamento afetivo 356 0 10 8,17 2,23 
Relacionamento com os filhos 356 0 10 7,86 2,89 
Trabalho 356 0 10 7,42 2,28 
Formação cultural (estudo) 356 0 10 7,59 1,94 
Lazer pessoal (divertimento) 356 0 10 7,51 2,05 
Conforto material 356 0 10 7,41 1,93 
Poupança realizada/patrimônio acumulado 356 0 10 6,00 2,56 
Realizações pessoais 356 0 10 7,16 1,92 
Reconhecimento social 356 0 10 7,03 1,89 
Reconhecimento profissional 356 0 10 6,95 2,31 
Freqüento bares e boates 356 0 10 5,83 3,13 
Freqüento restaurante para almoçar/ jantar 356 0 10 6,54 2,71 
Freqüento cinemas 356 0 10 5,76 3,04 
Leio livros 356 0 10 5,94 3,11 
Assisto filmes em casa 356 0 10 7,52 2,46 
Pratico atividades físicas 356 0 10 5,58 3,37 
Freqüento academia 356 0 10 3,35 3,85 
Vou ao clube 356 0 10 3,87 3,57 
Vou à igreja 356 0 10 4,77 3,70 
Freqüento parques/praças/áreas de 
recreação públicas 356 0 10 4,58 3,08 

Viajo para a praia. 356 0 10 5,90 2,98 
Viajo para o campo 356 0 10 5,35 3,00 
Viajo a negócios 356 0 10 3,18 3,27 
Freqüento teatros 356 0 10 3,78 3,30 
Acesso a Internet 356 0 10 7,67 3,27 
Passo a maior parte do dia em casa 356 0 10 3,89 3,39 
Passo a maior parte do dia fora de casa 356 0 10 7,32 2,85 
Ouço rádio 356 0 10 6,54 2,92 
Vejo TV aberta 356 0 10 6,85 2,88 
Vejo TV a cabo 356 0 10 6,09 3,40 
Leio jornais 356 0 10 6,53 2,92 
Leio revistas 356 0 10 6,71 2,72 
Vejo anúncios na rua 356 0 10 7,31 2,52 
Vejo anúncios em lugares fechados 356 0 10 6,35 2,85 
FONTE: dados da pesquisa. 
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b. dados ausentes 

Quando um respondente se recusa a fornecer uma resposta, não entende o 

enunciado ou simplesmente pula uma questão, pavimenta-se o caminho para o 

aparecimento de dados ausentes. De fato, isso é uma realidade corriqueira nas 

pesquisas de marketing, e sua ocorrência pode deteriorar a qualidade dos dados a 

ponto de distorcer ou mesmo impossibilitar uma análise coerente (HAIR et al., 1998). 

Portanto, faz-se imprescindível tratar e identificar casos e variáveis com valores 

omissos, tentar conceber o motivo de seu surgimento e ser perspicaz no tratamento 

destes fatos (TABACHNICK; FIDEL, 2001). 

Inicialmente, fez-se a contagem simples dos dados ausentes na base em que 

foram traçados, chegando-se a 142 dados ausentes, o que representa 0,26% da 

base total de 154 variáveis e 357 questionários. De fato, a ocorrência de dados 

ausentes foi pequena e concentrada em um questionário, com 37 dados ausentes 

(26% dos dados ausentes da base) e nas variáveis: V011 (“sua (seu) esposa (o)”) e 

V012 (“seus filhos”), com 10 dados ausentes, e V099 (“acredito que a 

concessionária é um reflexo do que a montadora é”) e V100 (“prefiro levar meu carro 

em um mecânico de confiança do que na concessionária”), com 40 dados ausentes. 

No primeiro caso, é possível que a ausência de resposta seja devido ao fato dos 

respondentes não terem uniões estáveis ou filhos, enquanto o segundo caso deveu-

se a um problema na coleta de dados (40 questionários não continham as referidas 

questões). Considerando-se a inexistência de padrões ocultos nos dados e a 

concentração de dados em poucos casos (HAIR et al., 1998), foi julgado adequado 

excluir a observação com maior presença de dados ausentes (questionário 10) e 

repor os dados remanescentes pelo procedimento EM, capaz de manter a estrutura 
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e correlação original dos dados (TABACHNICK; FIDEL, 2001). De tal modo, o 

problema de dados ausentes foi sanado na base. 

 

 

c. outliers 

Respostas fora dos padrões, seja por falta de coerência ou presença de 

valores extremos, podem originar caso denominados “outliers” (HAIR et al., 1998). 

Quando em tais respostas ocorrem sérias distorções, estas podem emergir na 

análise, sendo, portanto, requerido avaliar e tratar o caso antes de proceder à 

mesma (KLINE, 1998). Neste caso, objetivou-se verificar o grau em que essas 

respostas são oriundas da população de interesse, a fim de decidir se os mesmos 

deviam ou não ser considerados nas estimativas efetuadas (TABACHNICK; FIDEL, 

2001). 

Quando se considera cada variável de maneira separada, tem-se o possível 

aparecimento de outliers univariados (KLINE, 1998). Para identificar tais ocorrências, 

usam-se os limites do intervalo Z, que, considerando uma valor alfa de 0,1%, tem 

valor de: |Z|>3,29 (TABACHNICK; FIDEL, 2001). Foram detectados 284 outliers 

univariados, distribuídos em variáveis tais como V012 (“seus filhos”: 18 outliers), 

V011 (“sua (seu) esposa (o)”: 13 outliers), V121 (“relacionamento afetivo”: 10 

outliers), V021 (“segurança pública”: 8 outliers) e V022 (“saúde pública”: 8 outliers). 

Considerando que tais casos são observações válidas da população de estudantes, 

procedeu-se a reposição dos valores extremos por valores menos ofensivos, 

conforme sugerem Tabachnick e Fidel (2001) e Kline (1998). Segundo o 
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procedimento, todos os outliers foram substituídos por valores menos ofensivos, 

dentro dos limites aceitáveis da escala. 

Para identificar os outliers multivariados (casos com uma combinação muito 

peculiar de respostas), utilizou-se a distância de Mahalanobis (D2) como forma de 

avaliar se os casos estão de fato díspares em relação às normas do banco de dados 

(KLINE, 1998). Considerando-se que, sob a suposição de normalidade multivariada, 

o valor D2 se distribui como uma qui-quadrado com k (número de variáveis) graus de 

liberdade (MINGOTI, 2005) é possível identificar os outliers multivariados por meio 

dos casos com probabilidade inferior a 0,1% (TABACHNICK; FIDEL, 2001). 

Considerando uma distribuição qui-quadrado com 154 graus de liberdade e nível de 

significância de 0,001 (TABACHNICK; FIDEL, 2001), 26 outliers multivariados foram 

revelados e excluídos, após um procedimento de três estágios, conforme sugere 

Kline (1998). Em cada estágio, os casos considerados significativos segundo padrão 

sugerido eram excluídos da análise e uma nova distância D2 era calculada, até que 

não permanecessem mais casos extremos na base. Considerando a exclusão 

desses casos, a base de dados final ficou formada por 330 questionários válidos.  

d. avaliação da normalidade 

As normalidades uni e multivariadas são pressupostos subjacentes a diversas 

técnicas analíticas, dentre as quais algumas foram consideradas neste estudo. Para 

avaliar a normalidade dos dados, empregaram-se os testes dos parâmetros normais 

de assimetria e curtose1. Observando-se os parâmetros normais, demonstra-se que 

118 variáveis violaram a hipótese nula de assimetria igual a 0 e 66 variáveis 

rejeitaram a hipótese de curtose igual a 0, contrariando, portanto, o pressuposto de 

                                            
1 O teste Z pela razão da estatística pelo seu desvio padrão, quais sejam: 
Zassimetria=assimetria/raiz(6/N); Zcurtose=curtose/raiz(24/N); onde N é o tamanho da amostra.   
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normalidade univariada. De fato, levando-se em consideração os dois parâmetros, 

obteve-se 135 variáveis violando uma ou duas condições da normalidade, 

demonstrando efetivamente a ocorrência de desvios significativos à normalidade. 

Isso, acrescido ao fato de que todas as variáveis violaram a normalidade segundo 

procedimento de kolmogorov e smirnoff, permite concluir que as variáveis no estudo 

não atendem ao pressuposto de normalidade. De fato, as magnitudes dos desvios à 

normalidade foram tamanhas que nenhuma das formações de dados sugeridas por 

Hair et al, (1998) ou mesmo a solução de normal scores do Lisrel 8.3 foram capaz 

de sanar o problema. Posta tal questão, deve-se assumir que as condições deste 

estudo não revelam dados normais univariados e, por conseqüência, há a existência 

de violação da normalidade multivariada, que assume a normalidade das variáveis 

individuais (MINGOTI, 2005). Assim, em procedimentos posteriores, tentar-se-á 

proceder análises robustas da violação deste pressuposto. 

e. análise de linearidade 

Técnicas baseadas em análise fatorial fundamentam-se na análise de 

relações lineares entre as variáveis (Hair et al, 1998). Considerando-se que o 

coeficiente de pearson é um indicio do ajuste linear entre as variáveis, testou-se a 

linearidade dos relacionamentos dos indicadores por meio do coeficiente desta 

estimativa. Obtiveram-se 4695 correlações significativas, em um total de 11781 

correlações não-redundantes na matriz, o que representa 39,85% da amostra. 

Assim, pode-se assumir a existência de relações significativas entre os indicadores 

deste estudo. Ademais, foi feita a avaliação gráfica em que se compararam relações 

lineares quadráticas e cúbicas dentre os indicadores e, de um total de 21 relações 

analisadas, nenhuma diferença significativa foi encontrada entre as relações das três 
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formas analisadas. Deste modo, demonstra-se que o relacionamento linear se 

apresenta como alternativa segura dos relacionamentos entre os indicadores dos 

construtos avaliados (NORUSIS, 1999). 

 

 

4.2. Análise da qualidade da mensuração 

Neste estudo, uma série de medidas psicográficas tradicionais e 

contemporâneas foram empregadas, com fins de criar segmentos distintos de 

consumidores em relação a automóveis. A despeito de se tratar de escalas de 

renome e amplamente avaliadas na literatura, é fundamental levar em conta o grau 

em de congruência entre os estudos originais e os resultados obtidos neste estudo, 

de modo a obter evidências da confiabilidade e validade da mensuração 

(NETEMEYER et al., 2003). Em especial, deve-se ter em mente que grande parte 

dessas escalas foram adaptadas e traduzidas para fins específicos desta pesquisa. 

Ademais, o uso de medidas psicográficas para fins de segmentação no Brasil é um 

fato relativamente recente e pouco explorado (TOMANARI, 2003). Deste modo, 

procede-se, nesta etapa do estudo, a avaliação das propriedades psicométricas das 

escalas empregadas, passando da avaliação da dimensionalidade, confiabilidade e 

validade das medidas. 

4.2.1 Análise da dimensionalidade  
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Avaliar a dimensionalidade das medidas consiste em verificar os fatores 

subjacentes às escalas mensuradas (NETEMEYER et al., 2003). Isso significa uma 

tentativa de verificar o grau de congruência entre as escalas originalmente 

concebidas e os resultados obtidos nesse estudo. 

Empregou-se a Análise Fatorial Exploratória para avaliar a dimensionalidade 

das escalas, conforme sugestão de Hair et al. (1998) e Tabachnick e Fidel (2001). 

Lembra-se, aqui, que algumas escalas são obtidas sob a lógica da análise fatorial, 

tal qual a escala L.O.V de Kahle (1989), mas se apresentam aplicações dessas 

escalas sob este procedimento, visando verificar sua confiabilidade e validade 

(DONOHO et al., 2003; MCINTYRE et al., 1994). Trata-se, portanto, de um esforço 

de aplicar somente medidas relativamente livres de erros de mensuração para 

extrair conclusões (NUNNALY; BERNSTEIN, 1994) ou, conforme este estudo, criar 

segmentos de mercado. 

Uma suposição subjacente aos dados desta pesquisa é a natureza reflexiva 

das medições, de modo que os indicadores observados são tidos como causados 

pelos construtos latentes (NETEMEYER et al., 2003). Essa estratégia de avaliação 

também visa, em ultima instância, reduzir o número de variáveis e evitar a 

redundância das medidas na aplicação da análise de clusters (TABACHNICK; 

FIDEL, 2001). 

Para rotação dos dados, diversos métodos foram empregados. Inicialmente, 

partiu-se da rotação ortogonal varimax, devido à sua capacidade de atender 

plenamente a suposição subjacente aos algoritmos da análise fatorial (MINGOTI, 

2005). Em casos em que as soluções fatoriais fossem deterioradas (cargas 

cruzadas, fatores incoerentes, etc.), tentou-se rotações obliquas (direct oblimin e 

promax), cuja intenção é verificar se o fato de considerarmos que os fatores tratam 
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de dimensões psicológicas correlatas (NUNNALY; BERNSTEIN, 1994) melhora a 

condição geral da análise. 

Para determinar o número de dimensões, adotou-se o critério de Kaiser e do 

screeplot conjugados, buscando evidenciar uma solução que ajuste as condições 

estatísticas à teoria subjacente e às escalas originais, critério sabidamente mais 

relevante no caso da validação do instrumento de pesquisa (NUNNALY; 

BERNSTEIN, 1994). Tomando como base tal condição, passou-se à avaliação da 

dimensionalidade de cada escala, verificando-se o número e a composição de 

fatores de cada uma das medidas inseridas no estudo. 

Ainda para evidenciar se a solução fatorial fora adequada, empregou-se o 

teste de esfericidade de Bartlett, que deve trazer resultados significativos, e a 

medida KMO de adequação da amostra, que deve ser superior a 0,7 (HAIR et al, 

1998). Ainda assim, em uma solução coerente, as comunalidades das variáveis (h2) 

devem ser superiores a 0,40, de modo que mais 40% da variância seja explicada 

pelas variáveis de interesse (NICOLAO; ROSSI, 2003). Também é interessante que 

a solução explique pelo menos 50% da variância dos dados, fornecendo indícios de 

que consegue explicar uma parcela considerável da variação dos dados 

(TABACHNICK; FIDEL, 2001). Inicia-se a análise por grupos de variáveis 

psicográficas, partindo da análise de valores.  

a. escalas de valores 

A avaliação da dimensionalidade das escalas de valores foi procedida 

inicialmente pela escala de valores de LOV. Trata-se de uma escala que não fora 

concebida necessariamente para aplicação da análise fatorial (KAHLE, 1989), mas 

tem sido prática comum na avaliação da qualidade de suas medidas (TOMANARI, 

2003). De fato, evidências e estruturas fatoriais mistas são obtidas em diferentes 
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estudos, gerando dúvidas sobre a estrutura fatorial mais adequada para seus 

indicadores (DONOHO et al., 2003; MCINTYRE et al., 1994). Levando isso em 

consideração, apresenta-se o resultado da análise fatorial empreendida (tabela 5). 

 

 

 

 

TABELA 5 - análise fatorial exploratória: escala LOV. 

FATORES 
INDICADORES 1 2 
Auto- realização 0,645  
Ser respeitado 0,693  
Aproveitar a vida 0,595  
Segurança 0,890  
Auto- respeito 0,887  
Sentimento de realização 0,742  
Reconhecimento social   0,782 
Uma vida excitante  0,897 
Relacionamentos afetuosos com outras pessoas  0,451 

OBS: Método de extração: Componentes principais (Rotação Promax) Rotação convergiu em 3 
iterações. Medida KMO = 0,83; teste de esfericidade de Bartllet significativo (p<0,001). Na tabela são 
apresentadas somente as cargas com valores superiores a 0,4. Os fatores explicam 59% da variância 
total dos dados.  
 

Considerando-se os resultados obtidos para escala L.O.V, demonstra-se a 

incongruência entre a concepção dos valores de LOV e a lógica de valores internos 

e externos concebida para a escala (KAHLE et al., 1986). No entanto, considera-se 

que tais medidas apresentam congruência ao apresentar o segundo fator como 

aspectos relacionados a valores sociais e o primeiro fator enquanto valores 

pessoais. Concebe-se que tal estrutura pode ser uma forma adequada para resumir 

a escala LOV, considerando, com clareza, que a escala originalmente não previa o 
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resumo das medidas em grupos, por se basear em funções da escala de valores de 

ROCKEACH. A tabela 6 expressa a avaliação da escala de valores de Schwarts que 

foi efetuada em seguida. 

 

 

 

TABELA 6 - análise fatorial exploratória: escala Schwartz. 

FATORES 
INDICADORES 1 2 3 4 
Eu sempre compro produtos que meus amigos também têm. 0,890       

Eu, por várias vezes, já comprei produtos pensando no que 
meus amigos iriam achar. 0,876       

Eu sempre compro produtos que me diferenciam das pessoas 
de meu grupo. 0,614       

Eu sempre checo e comparo os preços quando compro alguma 
coisa. 

  0,811     
Uma pessoa pode fazer economias substanciais procurando 
ofertas. 

  0,801     

Eu sempre peço por descontos.   0,796     
Eu não me importo de pagar mais caro por produtos que me 
tragam maior conforto     0,715   

Às vezes compro mais do que o planejado.     0,685   
Produtos mais caros sempre têm melhor qualidade.     0,641   
Eu, sempre que vejo novos produtos/marcas, quero 
experimentar.     0,582   

Eu prefiro pagar à vista.       0,847 
Eu não ligo para marcas, o importante é a qualidade do produto.       0,450 
Eu sempre peço conselhos para meus amigos e conhecidos 
antes de comprar um produto/ marca nova.       0,424 

OBS: Método de extração: componentes principais (Rotação varimax). Rotação convergiu em 5 
iterações. Medida KMO = 0,75; teste de esfericidade de Bartllet significativo (p<0,001). Na tabela são 
apresentadas somente as cargas com valores superiores a 0,4. Os fatores explicam 59% da variância 
total dos dados.  
 

A estrutura fatorial extraída converte-se em quatro dimensões que podem ser 

julgadas conforme: 1) influência social; 2) propensão a economia; 3) percepção de 
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valor e 4) consumo consciente. Considerando-se tais resultados, passa-se à 

avaliação da escala de valores e satisfação de Rockeach.  

 

 

 

TABELA 7 - análise fatorial exploratória: escala Rockeach. 

FATORES 
INDICADORES 1 2 3 
Nível de ganho (salário) 0,797   
Reconhecimento profissional 0,796   
Trabalho 0,717   
Lazer pessoal (divertimento)  0,790  
Formação cultural (estudo)  0,740  
Conforto material  0,705  
Relacionamento afetivo   0,810 
Relacionamento familiar   0,723 
Relacionamento com os filhos   0,665 

OBS: Método de extração: Componentes principais (Rotação varimax). Rotação convergiu em 5 
iterações. Medida KMO = 0,80; teste de esfericidade de Bartllet significativo (p<0,001). Na tabela são 
apresentadas somente as cargas com valores superiores a 0,4. Os fatores explicam 64% da variância 
total dos dados.  
 

A partir da solução fatorial obtida segundo o critério de Kaiser, obteve-se três 

dimensões que parecem refletir as três necessidades universais sugeridas por 

Schwartz e Bilsky (1987), quanto da consideração do modelo Rockeach. O primeiro 

fator remete a valores profissionais, aspectos ligados à carreira e rendimentos 

(necessidades biológicas). O segundo fator remete a valores de bem estar 

(demandas de bem-estar social). Por fim, o terceiro fator aponta para valores sociais, 

direcionados às necessidades de interação e coordenação interpessoal (TOMARINI, 

2003). De fato, é possível notar coerência lógica nos fatores extraídos para as 

escalas de valores. 
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b. escala de personalidade 

Neste estudo, a personalidade foi avaliada conforme o modelo de 16 fatores 

da personalidade concebido por Cattel (1945). Ressalta-se que o instrumento 

proposto por este autor consiste em uma extensa lista de adjetivos, condensados 

neste estudo aos 16 fatores básicos. A aplicação da análise fatorial nestes adjetivos 

é coerente tanto com a meta de redução de dados quanto com as correntes 

contemporâneas da psicologia, cuja consideração pela existência de somente cinco 

fatores é bastante popular (McCRAE; COSTA, 1996). Pela aplicação da análise 

fatorial a estes critérios, obteve-se a solução observada na tabela 8. 

TABELA 8 - análise fatorial exploratória: 16 P.F. 

FATORES 
INDICADORES  1 2 3 4 5 
Discreto Expansivo 0,797     
Tímido Desinibido 0,778     
Sério Alegre 0,640     
Frio Caloroso 0,633   0,434  
Prático Sonhador  0,846    
Seguro Inseguro  0,773    
Volúvel Estável   0,839   
Oportunista Consciencioso   0,696   
Rude/grosseiro Educado/polido    0,810  
Indisciplinado Disciplinado    0,727  
Dócil Agressivo    -0,502  
Crédulo Desconfiado     0,745 
Pouco inteligente Muito inteligente     0,610 

OBS: Método de extração: Componentes principais (Rotação varimax). Rotação convergiu em 5 
iterações. Medida KMO = 0,70; teste de esfericidade de Bartllet significativo (p<0,001). Na tabela são 
apresentadas somente as cargas com valores superiores a 0,4. Os fatores explicam 55% da variância 
total dos dados.  
 

Notadamente, os fatores concebidos a partir do modelo de Cattel (1945) 

parecem reduzir-se a cinco, mas não remetem aos fatores originais introduzidos pelo 

modelo de cinco fatores da personalidade. O primeiro fator remete a 
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introversão/extroversão. O segundo fator é denominado praticidade/abertura a 

experiências. O terceiro fator tem o nome de neuroticismo/neurose, o quarto fator 

denomina-se amabilidade, e o quinto, inteligência. De fato, existe algum grau de 

sobreposição entre os fatores observados e os cinco fatores da personalidade, mas 

divergências podem ser notadas devido à natureza dos indicadores inseridos na 

análise. 

c. escala de A.I.O. (Atividades, Interesses, Opiniões). 

Uma das escalas empregadas no estudo consistiu na mensuração de 

atividades, interesses e opiniões, conforme uma adaptação da escala de Wells e 

Tigert (1971). Os resultados da análise fatorial para esta escala adaptada podem ser 

vistos na tabela 9. 

TABELA 9 - análise fatorial exploratória: atividades, interesses e opiniões. 

FATORES 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
Quero enriquecer acumulando bens 
materiais. 

0,72
3 

       

Eu me preocupo muito com a minha 
aparência pessoal. 

0,71
7        

Eu gosto de me sentir atraente para 
as pessoas do sexo oposto. 

0,65
0        

Eu acho que ter status é importante. 0,64
6 

       

Quero ser famoso, conhecido. 0,58
5 

       

Quero ser uma pessoa culta e com 
sensibilidade artística.  0,82

9       

Quero ser útil à sociedade  0,77
0 

      

Quero desenvolver-me 
intelectualmente.  0,66

5       

Existe muito amor e união na minha 
família.   0,682      
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Quero ser um bom marido (boa 
esposa) e bom pai (boa mãe).   0,681      

Eu prefiro que outras pessoas 
decidam o que eu tenho que fazer.   -0,567      

Eu acho que a minha situação vai 
ser melhor daqui a cinco anos do 
que é hoje. 

   0,884     

Eu acho que a minha situação vai 
ser melhor no ano que vem do que 
é hoje. 

   0,859     

Eu gosto de organizar e dirigir as 
pessoas persuadindo- as a fazer 
coisas. 

    0,80
8    

Eu tomo iniciativa e 
responsabilidade nos grupos que 
participo. 

    
0,76

2    

Eu sou um formador de opinião nos 
grupos que freqüento.     0,52

8   0,46
1 

Eu tenho gostos e hábitos 
conservadores.      0,79

1   

No meu dia- a- dia, tenho uma 
rotina já estabelecida. 

     0,76
7 

  

Eu deixo as coisas acontecerem, 
não me preocupo.       0,82

6  

Quero apenas viver, sem se 
preocupar demais com o dia de 
amanhã. 

      0,76
0  

Eu encaro o estudo como um 
investimento de longo prazo        0,72

4 

Eu prefiro um trabalho que seja 
sempre desafiador a um trabalho 
que eu tenho certeza que possa 
executar. 

       0,69
3 

OBS: Método de extração: Componentes principais (Rotação varimax). Rotação convergiu em 7 
iterações. Medida KMO = 0,73; teste de esfericidade de Bartllet significativo (p<0,001). Na tabela são 
apresentadas somente as cargas com valores superiores a 0,4. Os fatores explicam 65% da variância 
total dos dados.  
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O primeiro fator extraído remete ao fator “Busca por status”. O segundo 

corresponde à escala de “desenvolvimento intelectual”. O terceiro fator remete à 

escala de “valorização da família”. O quarto indica o grau de otimismo dos 

indivíduos. O quinto fator pode ser considerado liderança. O sexto fator aponta para 

o grau de conservadorismo. O sétimo indica o grau em que o indivíduo tem o desejo 

de viver o presente, sendo denominado imediatismo. O último fator remonta ao grau 

de ligação ao trabalho e estudos, sendo denominado profissionalismo. A análise 

produziu resultados coerentes do ponto de vista conceitual e adequados do ponto de 

vista estatístico, conforme apontam a medida KMO, o percentual de variância 

extraída e os valores das cargas fatoriais em seus construtos. 

d. escala de interesses, preocupação e importância (GRISI, 1986). 

Aplicou-se a escala de interesses, preocupação e importância, cuja avaliação 

do grau de correlação fora efetuada por meio da análise fatorial, com extração por 

componentes principais e cuja avaliação pode ser vista na tabela 10. 
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TABELA 10 - análise fatorial exploratória: interesses, preocupação e importância. 

FATORES 
INDICADORES  1 2 3 4 5 
Segurança pública 0,813     
Situação econômica do país 0,783     
Desemprego 0,756     
Saúde pública 0,736 0,410    
Saúde física  0,799    
Saúde psicológica  0,736    
Felicidade  0,704    
Amor  0,634    
Seu lazer   0,801   
Sua comunidade   0,727   
Seus amigos   0,707   
Sua (seu) esposa (o)    0,882  
Seus filhos    0,812  
Dinheiro     0,847 
Seu patrimônio     0,746 

OBS: Método de extração: Componentes principais (Rotação varimax). Rotação convergiu em 6 
iterações. Medida KMO = 0,83; teste de esfericidade de Bartllet significativo (p<0,001). Na tabela são 
apresentadas somente as cargas com valores superiores a 0,4. Os fatores explicam 71% da variância 
total dos dados.  
 

A avaliação da escala de interesses, preocupação e importância demonstrou 

que efetivamente podem ser determinados cinco dimensões para a escala. A 

primeira remete à esfera pública, isto é, no que diz respeito a toda a população. O 

segundo fator remete justamente àqueles elementos que fazem parte da esfera 

individual. O terceiro remete ao relacionamento do indivíduo com outros membros da 

comunidade, sendo denominado esfera social. O quarto fator diz respeito aos 

relacionamentos dentro da família, denominado esfera familiar. Por fim, o último fator 

remete à importância dos bens materiais, nomeado esfera financeira. Do ponto de 

vista estatístico, a análise demonstrou boa adequação (KMO=0,83) e boa 

capacidade explicativa, explicando 71% da variância dos dados. 

e. importância, atividades-chave, esportes e hobbies (GRISI, 1986). 
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Procedeu-se a avaliação da escala de hábitos de lazer e de mídia 

separadamente. A escala atividades-chave, esportes e hobbies demonstra que as 

escalas têm um nível adequado de adequação conceitual, conforme expressa a 

tabela 11. 

TABELA 11 - análise fatorial exploratória: hábitos de lazer. 

FATORES 
INDICADORES 1 2 3 4 5 6 
Freqüento parques/praças/áreas de recreação 
públicas 

0,80
1 

     

Vou à igreja 0,72
3 

     
Vou ao clube 0,62

7 
     

Leio livros  0,78
0 

    
Freqüento teatros  0,63

3 
    

Assisto filmes em casa  0,59
9 

    

Passo a maior parte do dia em casa   -0,887    

Passo a maior parte do dia fora de casa   0,813    

Acesso a Internet   0,607    
Freqüento bares e boates    0,80

9 
  

Freqüento cinemas  0,52
1 

 0,56
6 

  

Freqüento restaurantes para almoçar/ jantar    0,55
5 

  

Pratico atividades físicas     0,86
7 

 

Freqüento academia     0,86
0 

 

Viajo a negócios      0,82
8 Viajo para o campo      0,61
7 

Viajo para a praia. 
     0,53

2 

OBS: Método de extração: Componentes principais (Rotação varimax). Rotação convergiu em 7 
iterações. Medida KMO = 0,76; teste de esfericidade de Bartllet significativo (p<0,001). Na tabela são 
apresentadas somente as cargas com valores superiores a 0,4. Os fatores explicam 66% da variância 
total dos dados.  
 

O primeiro fator aponta para os hábitos típicos dos indivíduos do interior, 

sendo denominados “hábitos interioranos”. O segundo fator extraído foi denominado 

“hábitos culturais e de leitura”. O terceiro fator é denominado “caseiro” (neste caso, a 

escala deve ser interpretada de modo inverso). O quarto aponta para “hábitos de 
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boemia”. O quinto fator pode ser descrito como “práticas esportivas”. O sexto fator 

corresponde aos “hábitos de viagem” do respondente. Foi feita ainda a avaliação da 

escala de hábitos de mídia, conforme se demonstra na tabela 12. 

TABELA 12 - análise fatorial exploratória: hábitos de mídia. 

FAT
ORE

S 
  

INDICADORES 1 2 3 
Leio revistas 0,863   

Leio jornais 
0,854   

Vejo TV a cabo 0,565   

Vejo anúncios na rua 
 0,904  

Vejo anúncios em lugares fechados 
 0,894  

Vejo TV aberta   0,800 

Ouço rádio 
  0,707 

OBS: Método de extração: Componentes principais (Rotação varimax). Rotação convergiu em 5 
iterações. Medida KMO = 0,63; teste de esfericidade de Bartllet significativo (p<0,001). Na tabela são 
apresentadas somente as cargas com valores superiores a 0,4. Os fatores explicam 71% da variância 
total dos dados.  
 

Conforme a tabela 12 demonstra, foram extraídos três fatores da escala de 

hábitos de mídia. O primeiro aponta para os hábitos de busca ativa de informação, 

denominado “busca por informação”. O segundo fator aponta para a atenção à mídia 

de forma geral, chamado “atenção à mídia”. Por último, a tendência a atender a 

mídias de massa, denominada “hábitos de mídia de massa”. 

f. atitudes em relação a carros. 

Por fim, considerou-se a escala de atitudes perante carros, determinante do 

principal elemento da pesquisa, pois se trata do critério em que se espera que as 

demais variáveis psicográficas venham a apresentar resultados capazes de 
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diferenciar os grupos. A escala final obtida após a depuração das medidas pode ser 

vista na tabela 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 13 - análise fatorial exploratória: atitudes em relação a carros. 

FATORES 

INDICADORES 1 2 3 4 5 6 

Carro deve ter uma tecnologia 
avançada 

0,818      

Carro deve ter um design moderno e 
bonito 0,797      

Carro deve ter um acabamento (interior) 0,753      
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luxuoso 

Carro deve ser espaçoso e confortável 0,690      
Aprecio as novidades tecnológicas 0,609      
Carro deve ser econômico  -0,762     
Carro deve ter um preço final baixo  -0,732     
Carro tem que tem bom valor de 
revenda (liquidez)  -0,473     

Compro exatamente o que planejei   0,790    
Levo sempre em consideração a 
montadora antes de efetuar a compra   0,716    

Pesquiso muito antes de comprar meu 
carro   0,686    

Tenho exatamente o carro que planejei 
comprar.   0,532    

Considero o carro uma extensão da 
minha casa    0,840   

Sou apaixonado por carros    0,769   
Dirigir é um prazer    0,693   
Ao comprar um carro, levo mais em 
consideração o conforto da família do 
que os desejos pessoais 

    0,834  

Prefiro carros que não chamem a 
atenção das pessoas e de ladrões e 
não ligo para exclusividade 

 -0,401   0,657  

Ajusto as finanças para poder trocar o 
carro com freqüência      0,654 

Compro sempre à vista      0,576 

OBS: Método de extração: Componentes principais (Rotação direct oblimin). Rotação convergiu em 
14 iterações. Medida KMO = 0,84; teste de esfericidade de Bartllet significativo (p<0,001). Na tabela 
são apresentadas somente as cargas com valores superiores a 0,4. Os fatores explicam 65% da 
variância total dos dados.  

 

Observando o sentido das escalas obtidas, pode-se designar os fatores 

conforme: 1) valorização da qualidade intrínseca; 2) valorização da revenda; 3) 

planejamento da compra; 4) paixão por automóveis; 5) conforto familiar; 6) controle 

financeiro. Fundamentado nos resultados desta etapa do estudo, procedeu-se a 

avaliação da confiabilidade destas medidas. 

4.2.2 Análise da confiabilidade  

Um critério psicométrico necessário à qualidade da mensuração é a 

confiabilidade das medidas, isto é, o grau em que uma escala indica até que ponto 

ela é livre de erros aleatórios (HAIR et al., 1998). Existem critérios diversos para 
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avaliar essa confiabilidade, mas o critério de consistência interna é o mais adequado 

para avaliá-la com base em dados coletados em um único tempo (MALHOTRA, 

2001). Com esse intuito, empregou-se o Alpha de Cronbach, buscando avaliar o 

percentual de variância dos itens que é compartilhado com o construto (escore 

verdadeiro) em questão (NUNNALY; BERNSTEIN, 1994). De fato, essa medida 

representa o percentual de variância de um item que é livre de erros aleatórios 

(NETEMEYER et al., 2003). Consideram-se valores de alfa superiores a 0,8 como o 

patamar ideal (CHURCHILL; IACOBUCCI, 2003), mas valores de até 0,6 podem ser 

aceitos em estudos de natureza exploratória (MALHOTRA, 2001). Considerando tais 

patamares, apresenta-se em seqüência a confiabilidade das medidas do estudo 

(tabela 14). 

 

TABELA 14 - confiabilidade das medidas. 

VARIÁVEIS MÉDIA1 VAR2 COR R24 ALFA5 

ESCALA LOV      

Valores sociais ��0,6334      
Reconhecimento social 15,3545 11,1779 0,4966 0,2515 0,4558 
Uma vida excitante 15,4485 11,5308 0,4868 0,2439 0,4705 
Relacionamentos afetuosos com outras pessoas 13,6515 16,4709 0,3679 0,1355 0,6346 

Valores pessoais ��0,8516      
Auto- realização 45,7545 24,1615 0,6260 0,4127 0,8290 
Ser respeitado 45,7879 22,1251 0,6649 0,4859 0,8226 
Aproveitar a vida 45,7788 24,3673 0,5684 0,3466 0,8399 
Segurança 45,5394 24,2674 0,6647 0,4563 0,8226 
Auto- respeito 45,6212 23,5187 0,7022 0,5517 0,8151 
Sentimento de realização 45,7909 24,3665 0,6066 0,4527 0,8325 
ESCALA SCHWARTZ      

Influência social ��0,7890      
Eu sempre compro produtos que meus amigos 
também têm. 7,4636 22,6932 0,7139 0,5549 0,6169 

Eu, por várias vezes, já comprei produtos pensando 
no que meus amigos iriam achar. 7,9909 24,5865 0,6815 0,5306 0,6569 

Eu sempre compro produtos que me diferenciam das 
pessoas de meu grupo. 6,6970 29,1055 0,5055 0,2585 0,8371 

Propensão à economia ��0,7497      
Eu sempre checo e comparo os preços quando 
compro alguma coisa. 15,1239 16,6296 0,6111 0,3793 0,6259 
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Uma pessoa pode fazer economias substanciais 
procurando ofertas. 14,6315 19,8257 0,5804 0,3443 0,6775 

Eu sempre peço por descontos. 15,5311 15,2948 0,5649 0,3194 0,6955 

Percepção de valor ��0,6298      
Eu, sempre que vejo novos produtos/marcas, quero 
experimentar. 17,4455 36,0472 0,4039 0,2121 0,5652 

Eu não me importo de pagar mais caro por produtos 
que me tragam maior conforto 15,4727 40,6755 0,3831 0,1519 0,5801 

Produtos mais caros sempre têm melhor qualidade. 17,6818 37,9684 0,3615 0,1661 0,5953 
Às vezes compro mais do que o planejado. 16,9545 33,6970 0,4962 0,2637 0,4931 

Consumo consciente ��0,3263      
Eu não ligo para marcas, o importante é a qualidade 
do produto. 12,7606 19,1614 0,1533 0,0305 0,3043 

Eu prefiro pagar à vista. 12,6788 16,5348 0,2401 0,0577 0,1241 
Eu sempre peço conselhos para meus amigos e 
conhecidos antes de comprar um produto/marca 
nova. 

14,6152 17,4776 0,1625 0,0336 0,2917 

ESCALA ROCKEACH      

Valores profissionais ��0,7519      
Nível de ganho (salário) 14,4788 15,1622 0,5296 0,2834 0,7319 
Trabalho 12,4091 15,6710 0,5879 0,3671 0,6605 
Reconhecimento profissional 12,8455 15,2496 0,6284 0,4038 0,6150 

Valores de bem estar ��0,7050      
Formação cultural (estudo) 15,1212 9,6509 0,5192 0,2696 0,6186 
Lazer pessoal (divertimento) 15,1848 8,8198 0,5288 0,2797 0,6067 
Conforto material 15,3667 9,3819 0,5197 0,2701 0,6172 

Valores sociais ��05676      
Relacionamento familiar 16,2648 14,5520 0,4789 0,3002 0,4128 
Relacionamento afetivo 16,5163 12,5071 0,4409 0,2942 0,3869 
Relacionamento com os filhos 16,9364 8,5826 0,3278 0,1089 0,6741 

PERSONALIDADE (16P.F)      

Introversão/extroversão ��07149      

Discreto - expansivo 19,4182 32,1893 0,4898 0,2616 0,6660 

Sério - alegre 18,1727 37,4017 0,4570 0,2176 0,6785 

Tímido - desinibido 18,7364 32,6020 0,5758 0,3419 0,6058 

Frio - caloroso 17,6727 37,7102 0,5006 0,2701 0,6566 

Abertura à experiências ��0,6321      

Prático - sonhador 4,1939 7,5854 0,4623 0,2137 . 

Seguro - inseguro 4,8303 8,0684 0,4623 0,2137 . 
Neuroticismo ��0,5120      

Volúvel - estável 6,7758 7,0316 0,3445 0,1187 . 

Oportunista - consciencioso 6,6182 6,4070 0,3445 0,1187 . 

Amabilidade ��05470      
Agressivo-dócil 15,0364 14,3026 0,2740 0,0801 0,5844 

Rude/grosseiro - educado/polido 13,1939 13,3118 0,4371 0,2074 0,3228 

Indisciplinado - disciplinado 13,0364 13,9136 0,3736 0,1777 0,4216 

Inteligência ��0,0787      

Pouco inteligente - muito inteligente 5,9576 6,9404 0,0449 0,0020 . 

Crédulo - desconfiado 7,6697 2,9149 0,0449 0,0020 . 

ESCALA A.I.O      

Busca por status ��0,7290      

Quero enriquecer acumulando bens materiais. 24,5182 52,1532 0,4858 0,2381 0,6839 

Quero ser famoso, conhecido. 26,6212 48,6312 0,4691 0,2432 0,6947 
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Eu me preocupo muito com a minha aparência 
pessoal. 23,5424 54,5347 0,5724 0,4114 0,6617 

Eu gosto de me sentir atraente para as pessoas do 
sexo oposto. 23,2485 55,9320 0,4500 0,3374 0,6977 

Eu acho que ter status é importante. 25,3545 47,3724 0,5114 0,2769 0,6757 

Desenvolvimento intelectual ��0,6868      

Quero desenvolver-me intelectualmente. 14,8970 12,6824 0,4679 0,2394 0,6377 
Quero ser uma pessoa culta e com sensibilidade 
artística. 16,2303 9,6064 0,4861 0,2501 0,6364 

Quero ser útil à sociedade 15,2485 11,2086 0,5740 0,3311 0,5077 

Valorização da família ��0,5030      
Quero ser um bom marido (boa esposa) e bom pai 
(boa mãe). 15,6273 14,6296 0,4409 0,2007 0,3417 

Eu prefiro que outras pessoas decidam o que eu 
tenho que fazer. (invertido) 17,8273 6,9397 0,3401 0,1367 0,5003 

Existe muito amor e união na minha família. 16,4061 13,3301 0,3146 0,1357 0,4193 

Otimismo ��0,7754      
Eu acho que a minha situação vai ser melhor daqui a 
cinco anos do que é hoje. 7,6545 7,2602 0,6347 0,4029 . 

Eu acho que ter status é importante. 7,4970 6,3298 0,6347 0,4029 . 

Liderança ��0,6401      
Eu sou um formador de opinião nos grupos que 
freqüento. 12,5182 18,1349 0,4114 0,1801 0,5939 

Eu tomo iniciativa e responsabilidade nos grupos que 
participo. 11,9091 17,1832 0,5140 0,2642 0,4740 

Eu gosto de organizar e dirigir as pessoas 
persuadindo- as a fazer coisas. 13,5606 12,9887 0,4566 0,2217 0,5613 

Conservadorismo ��0,5519      

No meu dia- a- dia, tenho uma rotina já estabelecida. 5,7000 6,4599 0,3815 0,1456 . 

Eu tenho gostos e hábitos conservadores. 6,6939 5,8969 0,3815 0,1456 . 

Imediatismo ��0,5361      
Quero apenas viver, sem se preocupar demais com 
o dia de amanhã. 4,8333 8,3582 0,3682 0,1356 . 

Eu deixo as coisas acontecerem, não me preocupo. 4,5364 10,2920 0,3682 0,1356 . 

Profissionalismo ��0,4600      
Eu prefiro um trabalho que seja sempre desafiador a 
um trabalho que eu tenho certeza que possa 
executar. 

8,1455 4,2280 0,3001 0,0901 . 

Eu encaro o estudo como um investimento de longo 
prazo 7,3576 5,1301 0,3001 0,0901 . 

ESCALA DE INTERESSE PREOCUPAÇÃO E IMPORTÂNCIA 

Esfera pública ��0,8236      

Situação econômica do país 25,2303 24,4270 0,6481 0,4281 0,7779 

Desemprego 25,6061 20,7623 0,6015 0,3955 0,8217 

Segurança pública 24,6576 24,5359 0,7191 0,6378 0,7513 

Saúde publica 24,5424 25,3979 0,6840 0,6223 0,7676 

Esfera individual ��0,7889      

Amor 28,3697 5,7778 0,5898 0,3926 0,7504 

Felicidade 28,2636 6,5655 0,5843 0,3807 0,7432 

Saúde física 28,1788 6,8281 0,6209 0,5226 0,7285 

Saúde psicológica 28,1152 6,8134 0,6209 0,5228 0,7283 

Esfera social ��0,7448      

Sua comunidade 17,4030 6,4602 0,5355 0,2895 0,7421 

Seu lazer 16,7394 8,0778 0,6305 0,4174 0,6053 

Seus amigos 16,5000 8,4027 0,5886 0,3809 0,6507 
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Esfera familiar ��0,7057      

Sua (seu) esposa (o) 9,1145 3,8229 0,5454 0,2975 . 

Seus filhos 9,0355 3,5977 0,5454 0,2975 . 

Esfera financeira ��0,7176      

Seu patrimônio 8,6061 2,2456 0,5596 0,3131 . 

Dinheiro 8,5636 2,2224 0,5596 0,3131 . 
HÁBITOS, ATIVIDADES E INTERESSES      

Hábitos interioranos ��0,6518      

Vou ao clube 9,4152 32,1159 0,4164 0,2153 0,6200 

Vou à igreja 8,5242 31,4599 0,4161 0,2134 0,6235 
Freqüento parques/praças/áreas de recreação 
públicas 8,7455 32,6098 0,5747 0,3303 0,4253 

Hábitos culturais e de leitura ��0,5570      

Leio livros 11,3182 19,6948 0,4531 0,2063 0,3110 

Assisto filmes em casa 9,7818 27,7760 0,2864 0,0914 0,5685 

Freqüento teatros 13,4152 19,3742 0,3803 0,1651 0,4421 

Hábitos caseiros ��0,6822      

Passo a maior parte do dia em casa (invertido) 15,1606 21,2051 0,6294 0,4356 0,3925 

Passo a maior parte do dia fora de casa 13,8515 29,2879 0,5182 0,3681 0,5711 

Acesso a internet 13,3394 29,9209 0,3696 0,1609 0,7450 

Hábitos de boemia ��0,6639      

Freqüento bares e boates 12,4485 21,9077 0,4682 0,2193 0,5801 

Freqüento restaurantes para almoçar/jantar 11,8000 25,0845 0,4709 0,2229 0,5782 

Freqüento cinemas 12,5697 21,9784 0,4920 0,2428 0,5454 

Hábitos esportivos ��0,7927      

Pratico atividades físicas 3,3515 14,4353 0,6627 0,4391 . 

Freqüento academia 5,5333 10,9913 0,6627 0,4391 . 

Hábitos de viagem ��0,6455      

Viajo para a praia. 8,7576 26,1599 0,4688 0,2357 0,5321 

Viajo para o campo 9,2485 25,1721 0,4967 0,2563 0,4936 

Viajo a negócios 11,3758 24,3386 0,4082 0,1676 0,6223 

HÁBITOS DE MÍDIA      

Busca por informação ��0,6599      

Vejo TV a cabo 13,2485 25,9198 0,2738 0,0792 0,8488 

Leio jornais 12,9061 22,2495 0,5721 0,5486 0,4268 

Leio revistas 12,7121 23,1722 0,6268 0,5593 0,3772 

Atenção à mídia ��0,8417      

Vejo anúncios na rua 6,4606 7,4711 0,7308 0,5340 . 

Vejo anúncios em lugares fechados 7,3212 6,0485 0,7308 0,5340 . 

Hábitos de mídia de massa ��0,4290      

Ouço rádio 6,7879 8,0704 0,2731 0,0746 . 

Vejo TV aberta 6,4545 8,2001 0,2731 0,0746 . 
ATITUDE EM RELAÇÃO À CARROS       

Valorização da qualidade intrínseca ��0,8557      

Carro deve ter um design moderno e bonito 31,3061 43,1249 0,7264 0,5312 0,8113 

Carro deve ser espaçoso e confortável 31,0939 48,0428 0,6864 0,5156 0,8273 

Carro deve ter uma tecnologia avançada 31,5303 42,0979 0,7680 0,6091 0,8001 

Carro deve ter um acabamento (interior) luxuoso 32,6909 40,7188 0,6080 0,4010 0,8525 

Aprecio as novidades tecnológicas 31,5485 45,9809 0,6194 0,4210 0,8384 

Valorização da revenda ��0,6308      

Carro tem que tem bom valor de revenda (liquidez) 17,3303 8,6839 0,3810 0,2138 0,6370 
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Carro deve ser econômico 16,4848 9,6365 0,6012 0,3627 0,3586 

Carro deve ter um preço final baixo 16,8818 9,6243 0,3830 0,2283 0,6125 

Planejamento da compra ��0,6851      

Pesquiso muito antes de comprar meu carro 20,7485 37,0824 0,4402 0,2319 0,6446 

Compro exatamente o que planejei 21,7758 31,2322 0,5805 0,3377 0,5537 
Levo sempre em consideração a montadora antes de 
efetuar a compra 22,0000 29,9331 0,4904 0,2704 0,6050 

Paixão por automóveis ��0,7538      

Dirigir é um prazer 11,5152 30,9131 0,5082 0,2673 0,7554 

Sou apaixonado por carros 13,4364 21,7057 0,6628 0,4416 0,5727 

Considero o carro uma extensão da minha casa 13,8182 22,9273 0,6019 0,3849 0,6511 

Conforto familiar ��0,4020      
Ao comprar um carro, levo mais em consideração o 
conforto da família do que os desejos pessoais 7,0545 7,5350 0,2517 0,0633 . 

Prefiro carros que não chamem a atenção das 
pessoas e de ladrões e não ligo para exclusividade 6,8848 7,0627 0,2517 0,0633 . 

Controle financeiro ��0,4440      
Ajusto as finanças para poder trocar o carro com 
freqüência 5,2303 9,7827 0,2856 0,0815 . 

Compro sempre à vista 5,5758 9,0353 0,2856 0,0815 . 
Observações: 1) média da escala caso o item seja excluído; 2) variância da escala caso o item seja 
excluído; 3) Correlação média inter-item corrigida; 4) R2 múltiplo; 5) limite inferior do valor alfa caso o 
item seja apagado (itens que determinam mudanças expressivas no índice alfa foram marcados com 
negrito). 
 

Pode-se notar, conforme a Tabela 14, que grande parte das dimensões está 

acima do índice de α=0,60 indicado por Malhotra (2001), o que significa que as 

medições apresentam confiabilidade satisfatória para estudos exploratórios, tal será 

o processo de criação de clusters neste trabalho. Ainda considerando um nível 

bastante liberal de confiabilidade, aceitou-se um limite inferior a 0,5 para a 

confiabilidade dos construtos. Assim, os construtos “consumo consciente”, 

“inteligência”, “profissionalismo”, “hábitos de mídia de massa”, “conforto familiar” e 

“controle financeiro” não foram considerados durante o processo de criação de 

clusters, já que a presença de erros aleatórios nessas medidas pode distorcer os 

segmentos considerados. No entanto, tais medidas foram usadas posteriormente, 

devido ao fato de se tratar de escalas que detêm validade de conteúdo apropriada, 

sendo medidas psicográficas tradicionais no marketing, e devido a sua importância 

na caracterização dos segmentos e na priorização de estratégias baseadas nessas 
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variáveis. De fato, tal estratégia pode incorrer no risco de atenuação, em que tais 

medidas podem acusar ausência de diferenças entre os grupos quando, de fato, se 

as medidas fossem confiáveis, diferenças significativas seriam encontradas 

(NUNNALY; BERNSTEIN, 1994). 

4.2.3 Validade convergente e discriminante 

Quando avalia a confiabilidade, o pesquisador está focando a extensão em 

que as medições são livres do erro aleatório (o que afeta cada medição de maneira 

diferenciada) (MALHOTRA, 2001). Por outro lado, na validade, a preocupação 

essencial é verificar até que ponto as medidas são livres do erro total (CHURCHILL; 

IACOBUCCI, 2003). De fato, se as medidas são consideradas confiáveis, elas são 

então válidas, caso se relacionem aos construtos que o pesquisador acredita estar 

mensurando (MCDANIEL; GATES, 2003). Em especial, deve-se verificar a extensão 

de erros sistemáticos nas medições (NUNNALY; BERNSTEIN, 1994). 

Uma componente essencial dessa etapa é a validade convergente, que indica 

se a força das correlações entre os indicadores e seus respectivos construtos 

teóricos é suficientemente grande para evidenciar que estes são originados de uma 

mesma causa latente. Nicolao e Rossi (2003) sugerem que, se a correlação média 

inter-item do indicador com os demais indicadores de um mesmo construto for 

superior a 0,40, tem-se evidências favoráveis sobre a validade convergente dessas 

medições. Observando a tabela de confiabilidade das medidas, observa-se que 

grande parte dos indicadores apresenta validade segundo esse critério. De fato, 

para itens cuja validade não foi sustentada segundo esse critério, observa-se uma 

relação entre a semântica dos indicadores e os demais referidos para o construto, 

de modo que a validade convergente é sobrepujada pela validade de face e 
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conteúdo das medições, principalmente por se tratar de escalas tradicionalmente 

consideradas válidas. 

Outra componente da validade corresponde ao grau em que as escalas 

concebidas para medir diferentes construtos estão efetivamente sendo eficazes 

nesse sentido (NUNNALY; BERNSTEIN, 1994). Esse tipo de validade é denominado 

validade discriminante. Na prática, se as medidas dos construtos são diferentes 

entre si, ou seja, se os respondentes interpretam as questões como sendo 

efetivamente avaliações de aspectos distintos, tem-se robustecida a validade 

discriminante (NETEMEYER et al., 2003). Para avaliar a validade discriminante, é 

possível levar em conta se a magnitude das correlações entre os construtos não é 

alta a ponto de dizer que tais medidas são reflexo de um único construto latente 

(KLINE, 1998). Peruginni e Conner (2000) sugerem que, se a correlação corrigida 

pela atenuação entre dois construtos for inferior ao limite de 1,00, tem-se 

robustecida a validade discriminante. O processo de correção pela atenuação é 

aplicável quando se deseja estimar qual seria a correlação entre dois construtos, 

caso suas medidas fossem perfeitamente confiáveis (NUNNALY; BERNSTEIN, 

1994). Aplicando a correção de atenuação aos escores somatórios dos construtos 

(HAIR et al., 1998), não foi identificada nenhuma correlação superior, em módulo, ao 

valor 1,00. De tal modo, foi possível atestar que as medições detêm validade 

discriminante apropriada.  

4.3. Segmentação do mercado 

A propósito da criação dos segmentos de mercado, foi aplicada a técnica de 

análise de grupamentos, que trata de um algoritmo que busca dividir os elementos 
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da amostra, ou população, em grupos, de tal forma que a) os membros dos grupos 

sejam homogêneos; b) os grupos sejam heterogêneos entre si (MINGOTI, 2005). O 

objetivo fundamental dessa análise é a criação de taxonomias de consumidores que 

possam efetivamente ser úteis do ponto de vista conceitual e prático. Conforme 

relatado, as variáveis psicográficas foram definidas como variáveis de estratificação, 

devido à sua boa capacidade em distinguir perfis de consumidores com relação a 

uma série de produtos e serviços (DEMBY, 1971).  

Na fase de detecção de outliers, testou-se o perfil multivariado das 

observações extremas, com base no critério do diagrama de perfil. Contrastando os 

resultados da análise inicial, em que outliers multivariados foram detectados e 

separados da análise, na análise do perfil multivariado observou-se que as 

diferenças fundamentais entre os respondentes aberrantes e os demais foram 

valores extremos em variáveis isoladas. De fato, para fins de classificação, em que 

medidas de correlação não estão em jogo, o risco fundamental é representar grupos 

que não fazem parte da população de interesse (HAIR et al., 1998). Considerando-

se que tais casos são observações válidas da população, devido ao rigor no 

procedimento de coleta de dados, preferiu-se retê-las na análise para verificar se 

tais casos não se tratam, na verdade, de segmentos da população que estão 

subrepresentadaos na amostra ou que são efetivamente raros. 

Foram adotadas medidas de distância para criação dos clusters, pois o 

interesse fundamental é verificar o grau em que os casos têm valores similares e 

não o padrão geral de respostas destes (HAIR et al., 1998). Aplicou-se a 

padronização Z das variáveis para eliminar efeitos de diferenças na variabilidade 

inerente das medições. Sobre a multicollinearidade, observa-se que o maior fator de 

inflação da variância (VIF) ocorreu para a variável “busca por status”, que 
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compartilha 41% da variância com os demais indicadores e tem valor VIF de 2,40 

(limite inferior ao sugerido de 10; KLINE, 1998). Desse modo, afirma-se que não 

existem correlações expressivas que indiquem redundância ou peso excessivo em 

determinadas dimensões da análise.  

Como o objetivo da análise era encontrar grupos internamente homogêneos 

mas heterogêneos entre si, aplicou-se o método de ward, por ser este o que melhor 

consegue reduzir a variabilidade dentro dos grupos (HAIR et al., 1998), sendo 

motivo conhecido como método de “mínima variância” (MINGOTI, 2005). 

Inicialmente foi definido que um número entre 2 e 8 conglomerados era passível de 

ser usado efetivamente para segmentação do mercado, de modo que se considerou 

inicialmente esse espectro de soluções. Aplicando o critério do aumento do 

coeficiente de aglomeração em cada estágio do processo de aglomeração, 

observou-se dois saltos expressivos: um entre os clusters seis e sete e outro entre 

os clusters três e quatro (tabela 15). 

TABELA 15 - histórico de aglomeração. 

ESTÁGIO COEFICIENTE AUMENTO% DIFERENÇA CLUSTERS 
348 10024 1,549% -0,0137% 8 
349 10193 1,687% 0,1378% 7 
350 10428 2,299% 0,6116% 6 
351 10667 2,296% -0,0024% 5 
352 10948 2,633% 0,3371% 4 
353 11302 3,232% 0,5984% 3 
354 11752 3,979% 0,7473% 2 
355 12780 8,750% 4,7709% 1 

FONTE: dados da pesquisa: 
Obs: o estágio corresponde ao estágio do processo de aglomeração; coeficiente é o valor da soma 
dos quadrados dentro dos grupos; aumento percentual indica o aumento percentual do coeficiente (C) 
do estágio (Ct) para o estágio (Ct-1) ([Ct]/[Ct-1]-1). A diferença corresponde à subtração do aumento 
percentual do estágio t para o estágio t-1. Clusters é o número de clusters existente em determinado 
estágio. 
 

Nota-se que, quando se pula de sete para seis clusters, tem-se um aumento 

de 0,61% no incremento da variabilidade interna dos grupos. Patamar similar só é 
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obtido quando se agrupam os elementos da amostra em dois grupos. Pode-se dizer, 

portanto, que um total de sete segmentos parece ser uma solução adequada. O 

tamanho dos grupos/segmentos criados pode ser visto na figura 2. 
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FIGURA 2 - tamanhos dos segmentos de mercado. 
FONTE: dados da pesquisa. 

 

Considerando-se os grupos criados pela análise de clusters, observa-se que 

os grandes segmentos, representando 80% do mercado, são os grupos B, C, D e E. 

Nota-se que os segmentos A, F e G são pequenos. De fato, percebe-se que o 

segmento F detém a maior parcela de casos extremos multivariados e essa maior 

presença é significativa (2=15,35; g.l=6; p=0,02); isso indica que os casos extremos 

podem vir de segmentos sub-representados ou raros da população. Desse modo, 

não se considera que tais casos sejam nocivos (HAIR et al., 1998): eles podem 

revelar segmentos de mercado úteis do ponto de vista acadêmico e prático. 

Considerando-se uma solução de clusters de sete segmentos, passa-se, em 
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seqüência a avaliar o perfil dos mesmos. Inicialmente, buscou-se verificar as médias 

dos grupos, conforme expressa a tabela 16. 
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TABELA 16 - médias dos segmentos. 

VARIÁVEIS PSICOGRÁFICAS A B C D E F G 
VALORES        
Escala LOV        
Valores sociais  8,07d-f-g 7,50d-g 8,07b-d-f-g 6,31g 7,91d-f-g 7,15d-g 5,23 
Valores pessoais  8,97g 9,19d-g 9,51a-b-d-f-g 8,89g 9,71a-b-d-f-g 8,95g 6,66 
Escala Schwartz        
Influência social 6,12b-c-d-e-f-g 4,22d-e 3,85d-e 1,96 1,66 3,39d-e 3,19e 
Propensão à economia  8,42b-d-f-g 7,27f 8,14b-d-f-g 6,99f 8,04b-d-f-g 5,28 6,63f 
Percepção de valor  7,27b-c-d-e-f-g 6,27d-e-f-g 6,00d-e-f-g 4,44 5,16d 5,03 4,89 
Consumo consciente  7,26b-d-f-g 6,48f 6,97d-f-g 6,28 7d-f-g 5,52 5,92 
Escala rockeach        
Valores profissionais  8,18b-c-d-e-f-g 6,73f-g 6,25f-g 6,21f-g 7,03c-d-f-g 5,33 4,88 
Valores de bem estar  8,15c-d-f-g 7,98c-d-f-g 7,21g 6,79 8,22c-d-f-g 6,85 6,19 
Valores sociais  7,77f-g 8,08f-g 8,65a-b-d-f-g 7,95f-g 9,31a-b-c-d-f-g 6,46 6,75 
PERSONALIDADE (16P.F)        
Introversão/ extroversão 5,74 6,48d-g 6,35d-g 5,26 6,86a-d-g 6,40d-g 4,95 
Abertura a experiências  5,39c-d-e 4,85c 3,9 4,10 4,34 6,07b-c-d-e-g 4,50 
Neuroticismo  5,24 6,51a-f 6,85a-f 6,91a-f 7,83a-b-c-d-f-g 5,18 6,00 
Amabilidade  5,57 6,34a 7,52a-b-f-g 7,06a-b-f 7,35a-b-f 6,24 6,54 
Inteligência  6,67 6,94 6,79 6,57 7,14d-f 6,32 6,28 
OPINIÕES     
Busca por status  7,94b-c-d-e-f-g 6,82d-e-f-g 6,55d-e-f-g 4,84 5,43d 5,48 5,4 
Desenvolvimento intelectual  8,19b-d-f-g 7,40f 8,00b-d-f-g 7,35 8,62b-c-d-f-g 6,65 7,02 
Valorização da família  6,85 8,44a-f-g 8,51a-f-g 8,49a-f-g 9,19a-b-c-d-f-g 6,64 6,71 
Otimismo  7,89 7,13 8,09b-d-f-g 7,13 8,25b-d-f-g 6,82 6,69 
Liderança  7,47b-c-d-f-g 6,48d-f-g 6,21 5,74 6,77d-f-g 5,36 5,48 
Conservadorismo  8,06b-c-d-e-f-g 6,33f 6,07 6,23 5,96 5,25 6,19 
Imediatismo  7,94b-c-d-e-f-g 5,35c-d-e 4,02 4,06 3,36 5,3c-d-e 4,31 
Profissionalismo  7,97f-g 7,66f 8,05d-f-g 7,34f 8,33b-d-f-g 6,27 6,78 

FONTE: dados da pesquisa 
OBS: as letras indicam que existe uma diferença significativa entre as médias dos grupos segundo testes t para amostras independentes, considerando a 
igualdade das variâncias e um nível de significância de 5%. A letra ao lado das médias indicam que o grupo em questão tem médias superiores aos grupos 
representados pelas letras sobre-escritas. 
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TABELA 17 - médias dos segmentos. 

VARIÁVEIS PSICOGRÁFICAS A B C D E F G 
PREOCUPAÇÕES 
Esfera pública  8,67d-f-g 8,14d-g 8,94b-d-f-g 7,6g 9,10b-d-f-g 7,67g 5,94 
Esfera individual  9,17g 9,43g 9,77a-b-d-f-g 9,28g 9,70a-b-d-g 9,43g 7,33 
Esfera social  8,70d-g 8,50d-g 8,91b-d-f-g 7,49g 9,18a-b-d-f-g 8,33d-g 5,94 
Esfera familiar  7,68 9,22a-f-g 9,68a-f-g 9,26a-f-g 9,81a-b-d-f-g 6,91 7,22 
Esfera financeira  8,71d-g 8,84d-g 9,20a-d-g 7,51g 9,05d-g 8,77d-g 6,78 
HÁBITOS E ATIVIDADES        
Hábitos interioranos  7,04b-c-d-e-f-g 4,43c-d 3,20 2,88 5,78b-c-d-g 4,94c-d 3,85 
Hábitos culturais e de leitura  7,37b-c-d-f-g 5,44d 4,94 4,46 7,2b-c-d-f-g 6,09c-d 5,98c-d 
Hábitos caseiros  5,45 5,97 7,57a-b-g 6,74a-g 7,29a-b-g 7,73a-b-g 5,22 
Hábitos de boemia  6,95c-d-g 7,11c-d-g 4,80 4,34 7,19c-d-g 6,97c-d-g 5,33 
Hábitos esportivos  7,59b-c-d-e-f-g 5,40c-d 2,18 2,45 5,71c-d 5,59c-d 4,91c-d 
Hábitos de viagem  6,46b-c-d-f-g 5,18c-d 3,96 3,54 5,83c-d-f 4,39 4,73d 
HÁBITOS DE MÍDIA        
Busca por informação  8,14b-c-d-f 5,85 6,30d 5,40 8,19b-c-d-f-g 6,70d 6,88d 
Atenção à mídia  7,77c-d-g 6,83d 6,48d 5,65 8,14b-c-d-f-g 6,77 5,84 
Hábitos de mídia de massa  6,85 6,75 6,26 6,03 7,49b-c-d-g 7,64c-d-g 6,16 
ATITUDE EM RELAÇÃO A AUTOMÓVEIS  
Valorização da qualidade intrínseca 8,81b-d-f-g 7,97d-f 8,62b-d-f-g 6,68f 8,33d-f-g 5,57 7,33f 
Valorização da revenda  8,83b-d-f-g 8,27f-g 9,00b-d-f-g 8,10f 8,87b-d-f-g 7,44 7,42 
Planejamento da compra  8,62b-c-d-f-g 7,18f 7,91b-d-f-g 6,91f 8,24b-d-f-g 5,67 6,35 
Paixão por automóveis  8,16b-c-d-e-f-g 7,03d-f-g 6,81d-f 5,06 6,52d-f 4,59 5,69 
Conforto familiar  8,3b-c-d-f-g 6,62 7,25f-g 6,58 7,47b-d-f-g 5,86 5,97 
Controle financeiro  7,82b-c-d-e-f-g 5,74d 5,31d 4,13 5,45d 5,00 4,75 

FONTE: dados da pesquisa 
OBS: as letras indicam que existe uma diferença significativa entre as médias dos grupos segundo testes t para amostras independentes considerando a 
igualdade das variâncias e um nível de significância de 5%. A letra ao lado das médias indicam que o grupo em questão tem médias superiores aos grupos 
representados pelas letras sobre-escritas. 
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Conforme se observa do uso de testes t para amostras independentes, há 

notáveis e recorrentes diferenças entre as médias dos segmentos em função de 

valores, personalidade, opiniões, interesses, preocupações, hábitos, atividades e 

atitude em relação a carros. Considerando tais diferenças entre o perfil psicográfico 

dos segmentos, conclui-se que isso seria esperado, dada a natureza e o objetivo 

dos algoritmos de aglomeração empregados (HAIR et al., 1998). 

Buscando tanto caracterizar o perfil dos segmentos quanto avaliar a validade 

de critério da solução de clusters, partiu-se para a comparação do perfil dos 

segmentos, com base nas variáveis demográficas e de consumo. Para além de se 

observar diferenças significativas entre o perfil dos respondentes com base nas 

características usadas para fazer as partições, deve-se ter também diferenças entre 

outras variáveis não incluídas na análise (HAIR et al., 1998). Assim, traça-se 

inicialmente o perfil dos grupos em função do consumo. Em primeira instância, 

considera-se a posse de carros 1.0, conforme demonstra a figura 3. 
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FIGURA 3 - percentual do segmento que tem carros 1.0 

FONTE: dados da pesquisa.  

OBS: existem diferenças significativas entre os percentuais do grupo segundo o teste exato qui-

quadrado (p<0,001). Os casos marcados com linha vermelha são significativamente diferentes da 

proporção da amostra total. 

 

Notadamente, os segmentos A e G têm a menor proporção de indivíduos com 

carros 1.0, enquanto o segmento F se destaca pelo fato de 73% de seus membros 

terem carros desse tipo. Também se observou que, em determinados segmentos, 

predominam o uso de carros de marcas diferenciadas, tal qual expõe a figura 4. 
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FIGURA 4 - distribuição das marcas de automóveis por segmento. 

FONTE: dados da pesquisa.  

OBS: existem diferenças significativas entre os percentuais do grupo segundo o teste exato qui-

quadrado (p<0,001). Os casos marcados com linha vermelha são significativamente diferentes da 

proporção da amostra total. 

 

Observando a figura 4, nota-se que o segmento A tem uma proporção abaixo 

do esperado de posse de carros da GM, uma maior proporção ao esperado de 

carros da marca Renault e uma grande proporção de carros de outras marcas. O 

segmento B tem menor proporção de carros FIAT e maior proporção de carros 

FORD e PEUGEOT. O segmento C destaca-se pela maior presença de carros da 

GM e outras marcas. O segmento D tem a maior proporção de carros GM e o 

segmento G, a proporção de carros da Volkswagen. Foi feita, ainda, a avaliação da 

diferença entre a idade dos automóveis, expressa na figura 5. 
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FIGURA 5 - idade média dos automóveis por segmento. 

FONTE: dados da pesquisa.  

OBS: existem diferenças significativas entre os percentuais do grupo segundo o teste para t para 

uma amostra (p<0,01). Os casos marcados com linha vermelha são significativamente diferentes 

da proporção da amostra total. 

 

 É possível notar que o segmento A aponta para os automóveis mais novos, 

juntamente com os segmentos B e E. O segmento G tem os carros mais velhos, na 

casa de 10 anos, e o segmento D também tem carros relativamente mais antigos. 

Esse resultado reflete-se no valor estimado de mercado dos automóveis, conforme 

expressa a figura 6. 
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FIGURA 6 - valor aproximado médio dos automóveis por segmento. 

FONTE: dados da pesquisa.  

OBS: existem diferenças significativas entre os percentuais do grupo segundo o teste para t para 

uma amostra (p<0,01). Os casos marcados com linha vermelha são significativamente diferentes 

da proporção da amostra total. 

 

O segmento A é o que tem carros mais caros, mais uma vez seguido pelos 

segmentos B e E. Os segmentos F e G têm os carros de menor valor de mercado, 

conforme seria esperado, dada a idade média desses veículos. Quanto ao processo 

de decisão de compra, nota-se claramente que os grupos sofrem influências 

diferenciadas, conforme expressa a figura 7. 
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FIGURA 7 - distribuição da influência de compra por segmentos. 

FONTE: dados da pesquisa.  

OBS: existem diferenças significativas entre os percentuais do grupo segundo o teste exato qui-

quadrado (p<0,001). Os casos marcados com linha vermelha são significativamente diferentes da 

proporção da amostra total. 

 

O grupo A é o que mais afirma tomar sozinho a decisão de compra. Já o 

segmento B está menos atento à influência de filhos e mais de outros parentes (mais 

adiante veremos que tal fato ocorre por que esse segmento é prioritariamente 

solteiro). O segmento C presta atenção superior às indicações de amigos e do 

próprio mecânico. O segmento D é o que mais leva em conta a opinião da mulher, 

dos amigos e dos filhos. O segmento E também se destaca pela elevada influência 

do parceiro na compra. Já o segmento F é o que mais busca informações em 

revistas especializadas. Percebe-se que os grupos têm perfis demográficos 

divergentes, incluindo ai o gênero, exposto na figura 8.  
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FIGURA 8 - distribuição do gênero por segmento. 

FONTE: dados da pesquisa.  

OBS: Os casos marcados com linha vermelha são significativamente diferentes da proporção da 

amostra total (p<0,05). 

 

Os segmentos C e G são majoritariamente masculinos, enquanto os 

segmentos E e F têm a maior proporção de mulheres. Quanto ao estado civil, pode-

se notar os contrastes dos grupos na figura 9. 
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FIGURA 9 - distribuição do estado civil por segmento. 

FONTE: dados da pesquisa.  

OBS: existem diferenças significativas entre os percentuais do grupo segundo o teste exato qui-

quadrado (p<0,001). Os casos marcados com linha vermelha são significativamente diferentes da 

proporção da amostra total. 

 

 É interessante notar que o segmento B tem a maior proporção de solteiros e o 

segmento D, a maior proporção de casados. No segmento G, ocorre a maior 

proporção de separados. As faixas etárias dos grupos estão representadas na figura 

10. 
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FIGURA 10 - idade média dos segmentos. 

FONTE: dados da pesquisa.  

OBS: existem diferenças significativas entre a idade média dos segmentos segundo o teste para t 

para uma amostra (p<0,01). Os casos marcados com linha vermelha são significativamente 

diferentes da média da amostra total. 

 

 O grupo B é o de menor idade dentre os segmentos encontrados, enquanto o 

segmento A é o mais velho. Quanto à escolaridade, apesar do teste de kruskal wallis 

não ter acusado diferenças significativas entre os grupos, pode-se notar tendências, 

conforme expressa a figura 11. 
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FIGURA 11 - distribuição da escolaridade dos segmentos. 

FONTE: dados da pesquisa.  

OBS: não existem diferenças significativas entre a escolaridade dos segmentos, segundo o teste 

Kruskal wallis (p=0,50). 

 

Os segmentos B e G são os que têm maior proporção de indivíduos com 

curso superior incompleto, provavelmente estudantes. Os segmentos A e E são os 

que têm maior proporção de indivíduos com curso superior completo e o segmento 

D tem grande proporção de indivíduos com especialização e mestrado/doutorado.  

Por fim, tem-se a renda familiar dos segmentos expressa na figura 12. 
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FIGURA 12 - distribuição da renda familiar mensal por segmento. 

Fonte: dados da pesquisa.  

OBS: existem diferenças significativas entre a renda familiar dos segmentos segundo o teste 

Kruskal wallis (p<0,001). A ordem da renda média dos grupos (do maior para o menor) é: B, A, E, 

F, C, D e G. 

 

Observa-se que a renda média dos segmentos tende a ser diferente, com 

destaque para os segmentos B, A e E, que têm a maior renda familiar, e para o 

grupo G, com a menor renda global.  

4.4. Perfil psicográfico dos proprietários de diferentes marcas de automóveis 
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Aqui se apresentam os perfis psicográficos dos proprietários de automóveis. 

Em primeira instância, a figura 13 mostra a participação das marcas na amostra 

estudada. 
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FIGURA 13 - participação de mercado das marcas de automóveis na amostra. 

FONTE: dados da pesquisa. 

 
Notadamente, a marca FIAT apresenta maior participação na amostra 

estudada, seguida pela Volkswagen e GM. Considerando-se o perfil psicográfico das 

marcas, é possível obter o seguinte padrão, conforme tabela 18. 
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TABELA 18 - participação das marcas na amostra 

VARIÁVEIS 
PSICOGRÁFICAS FIAT a FORD b GM c PEUGEOT d RENAULT e VOLKSWAGEN f OUTROS g 
VALORES        
Escala LOV        
Valores sociais  7,43b 6,74 7,30 7,14 8,06b 7,63b 7,32 
Valores pessoais  9,12 8,95 9,25 9,14 8,72 9,09 9,44b-e 
Escala Schwartz        
Influência social 

3,50 2,86 2,88 4,43 
5,67a-b-

c-f-g 3,46 2,89 
Propensão à economia  7,48 7,33 7,48 7,71 7,39 7,47 7,89 
Percepção de valor  5,43 5,29 5,59 6,25 5,88 5,79 5,91 
Consumo consciente  6,56 6,85 6,70 6,57 7,44 6,63 6,52 
Escala rockeach        
Valores profissionais  6,63 6,25 6,54 6,76 7,22 6,34 6,74 
Valores de bem estar  7,49 7,77 7,46 7,81 7,72 7,32 7,80 
Valores sociais 
(relacionamento) 8,38 7,95 8,02 8,29 9,00 8,04 8,27 
PERSONALIDADE (16P.F)        
Introversão/extroversão 6,31c 5,78 5,67 6,29 7,08c 6,49b-c 5,99 
Abertura a experiências  4,74 4,49 4,30 3,79 4,67 4,60 4,00 
Neuroticismo  6,62 6,39 6,88 7,29 6,92 6,61 6,93 
Amabilidade  6,63 6,48 6,88 6,76 6,44 7,15a-b 6,99 
Inteligência  6,81 6,93 6,88 7,21 7,08 6,50 6,95 
OPINIÕES     
Busca por status  6,11 5,72 6,01 6,60 6,77 6,24 6,16 
Desenvolvimento intelectual  7,60 7,80 8,02a 7,91 7,72 7,64 8,13 
Valorização da família  8,31 8,20 8,39 8,29 7,67 8,12 8,25 
Otimismo  7,62b 6,65 7,69b 7,57 7,92 7,80b 7,43 
Liderança  6,22 6,07 6,48 7,33 7,00 6,26 6,62 
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Conservadorismo  6,14 6,44 6,38 7,07 5,75 6,07 6,86f 
Imediatismo  5,08c 4,54c 3,61 5,64c 5,75c 4,60c 4,96c 
Profissionalismo  7,58 7,38 7,81 8,36 7,67 7,81 8,02 

FONTE: dados da pesquisa 

OBS: as letras indicam que existe uma diferença significativa entre as médias dos grupos segundo testes t para amostras independentes, considerando 

igualdade das variâncias e um nível de significância de 5%. A letra ao lado das médias indica que o grupo em questão tem médias superiores aos grupos 

representados pelas letras sobre-escritas. 
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TABELA 19 - médias dos segmentos. 

VARIÁVEIS 
PSICOGRÁFICAS FIAT a FORD b GM c PEUGEOT d RENAULT e VOLKSWAGEN f OUTROS g 
PREOCUPAÇÕES 
Esfera pública  8,42f 8,35 8,13 8,50 8,38 7,91 8,89c-f 
Esfera individual  9,40e 9,18 9,58b-e 9,54e 8,75 9,36e 9,60b-e 
Esfera social  8,37 8,25 8,29 8,67 8,61 8,53 8,52 
Esfera familiar  9,08 8,96 9,16 9,50 8,42 8,74 9,61f 
Esfera financeira  8,57e 8,47e 8,55e 8,86e 7,50 8,67e 8,75e 
HÁBITOS E ATIVIDADES        
Hábitos interioranos  4,60c 4,57 3,74 4,67 5,39 4,14 4,36 
Hábitos culturais e de leitura  5,79f 6,21c-f 5,38 6,29 5,56 5,28 6,55a-c-f 
Hábitos caseiros  6,69b 5,61 6,88b 6,71 7,33 7,15b 6,73 
Hábitos de boemia  6,15c 6,02 5,49 7,67a-b-c-f 6,17 6,04 6,25 
Hábitos esportivos  4,25 4,67 4,04 5,93 4,17 4,53 5,16 
Hábitos de viagem  4,67 4,37 4,87 6,14a-b-f 6,78a-b-c-f 4,62 5,65a-b-f 
HÁBITOS DE MÍDIA        
Busca por informação  6,51 6,65 6,28 5,93 5,25 6,75 7,41a-c-e 
Atenção à mídia  6,92c 6,71 6,05 6,79 6,33 7,15c 7,13c 
Hábitos de mídia de massa  6,83b 5,61 6,65b 5,86 7,67b 6,83b 6,55 
ATITUDE EM RELAÇÃO A AUTOMÓVEIS  
Valorização da qualidade 
intrínseca 7,73 7,34 7,88 8,14 8,43 7,84 8,60a-b-c-f 
Valorização da revenda  8,59b 8,09 8,39 8,00 8,00 8,39 8,81b 
Planejamento da compra  7,32 7,33 7,58 7,38 6,78 7,41 8,49a-b-c-e-f 
Paixão por automóveis  6,50b 5,72 6,33 7,33 6,84 6,37 6,83b 
Conforto familiar  7,27c-f 6,96 6,27 6,64 8,08c 6,75 7,36c 
Controle financeiro  5,38f 5,10 5,72f 5,64 6,17 4,74 6,79a-b-c-f 

FONTE: dados da pesquisa 
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OBS: as letras indicam que existe uma diferença significativa entre as médias dos grupos segundo testes t para amostras independentes, considerando 

igualdade das variâncias e um nível de significância de 10%. A letra ao lado das médias indica que o grupo em questão tem médias superiores aos grupos 

representados pelas letras sobre-escritas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



É notável que existam diferenças perceptíveis entre o perfil dos usuários das 

marcas relacionadas. Os usuários da marca FIAT tendem a: a) ser mais “abertos a 

experiências”; b) ver mais televisão aberta e ouvir mais rádio; c) valorizar mais a 

família; d) valorizar mais a revenda do automóvel; e) ser mais ligados a 

relacionamentos interpessoais. Por outro lado, tendem a: a) ser menos conscientes na 

hora de consumir (gastam mais e de maneira menos planejada); b) ser menos ligados 

à busca de desenvolvimento intelectual; c) ser menos caseiros (ficam mais fora de 

casa); d) valorizar menos a qualidade intrínseca do automóvel (design, potência, etc.). 

Para os proprietários de veículos da marca FORD, existe maior tendência ao 

consumo consciente, mas esse público é menos amável (educado), busca menos 

status, fica mais tempo dentro de casa, preocupam-se menos com os relacionamentos 

interpessoais e é menos apaixonado por automóveis. 

Proprietários da marca GM são mais individualistas, preocupam-se bastante 

com o desenvolvimento intelectual e planejam mais a compra de automóveis. Por outro 

lado, vêem mais televisão, fazem menos esportes, vão menos a praças e igrejas e 

saem menos para boates, bares e restaurantes. 

Proprietários da marca PEUGEOT tendem a: a) valorizar mais o dinheiro e 

posses materiais (esfera financeira); b) se preocupar mais com as amizades (esfera 

social); c) ser os mais boêmios (saem mais a bares, boates e restaurantes); d) praticar 

mais esportes; e) se considerar mais inteligentes; f) se considerar mais líderes; g) ser 

mais instáveis emocionalmente (neuróticos); h) ser mais apaixonados por automóveis; 

i) estar dispostos a pagar mais caro por produtos de maior qualidade; j) querer curtir 

mais a vida (mais lazer e conforto material). Por outro lado: a) têm menos abertura a 

experiências; b) buscam menos informações em jornais e revistas; c) preocupam-se 
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menos com o conforto da família ao comprar o automóvel; d) são audiências menores 

na TV e rádio; e) preocupam-se menos com os outros; f) valorizam menos a revenda 

do automóvel. 

Proprietários da marca RENAULT: a) buscam mais status; b) buscam o conforto 

da família no automóvel; c) são mais cautelosos na hora de consumir; d) ficam menos 

dentro de casa; e) viajam bastante; f) vão muito a igrejas e praças; g) estão mais 

propensos a ser influenciados por outrem na hora de adquirir o automóvel; h) são mais 

extrovertidos e calorosos; i) ligam-se mais à profissão.  

Proprietários da marca VOLKSWAGEN tendem a ser mais amáveis/cordiais, 

prestam mais atenção à propaganda, lêem mais jornais e revistas e ficam bastante 

fora de casa. Do lado oposto, tendem a ser menos planejados financeiramente na hora 

de adquirir um veículo, preocupam-se menos com os problemas públicos, vão menos 

ao teatro e preocupam-se menos com o lazer/conforto material.  

Buscou-se, ainda, traçar o perfil de posse de automóveis e perfis demográficos 

dos proprietários. A figura 14 destaca o perfil de posse de veículos 1.0. 
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FIGURA 14 - percentual do segmento que tem carros 1.0 

FONTE: dados da pesquisa.  

OBS: existem diferenças significativas entre os percentuais dos grupos segundo o teste exato qui-

quadrado (p<0,001). Os casos marcados com a linha vermelha são significativamente diferentes da 

proporção d amostra total. 

 

Notadamente, os segmentos de proprietários da marca FIAT têm mais chance 

de ter veículos 1.0, enquanto proprietários de outras marcas têm a menor chance de 

ter automóveis deste tipo. Também se observou que determinados segmentos têm 

idade médias diferenciadas da frota, tal qual expõe a figura 15. 
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FIGURA 15 – idade média dos automóveis por segmento. 

FONTE: dados da pesquisa.  

OBS: existem diferenças significativas entre as médias dos grupos segundo o teste para t para uma 

amostra (p<0,05). Os casos marcados com a linha vermelha são significativamente diferentes da 

proporção da amostra total. 

 

Os proprietários de marcas VOLKSWAGEN são os que detêm carros mais 

velhos, talvez pela presença de proprietários de veículos antigos, tais como o fusca. 

Os proprietários de marcas PEUGEOT e RENAULT têm os carros mais novos, 

considerando o padrão amostral.  

Observa-se ainda uma relação entre a idade do veiculo e o valor de mercado do 

mesmo, conforme a figura 16. 
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FIGURA 16 - valor aproximado médio dos automóveis por segmento. 

FONTE: dados da pesquisa.  

OBS: existem diferenças significativas entre os percentuais do grupo segundo o teste para t para 

uma amostra (p<0,05). Os casos marcados com linha vermelha são significativamente diferentes da 

proporção da amostra total. 

 

Os carros de outras marcas tendem a ter maior valor mercado, mas essa 

diferença não é significativa, provavelmente pela elevada variação existente nesse 

segmento devido à presença de carros que vão do popular ao luxo. Os carros da FIAT 

e VOLKSWAGEN têm o valor de mercado mais baixo, enquanto os da GM são bem 

valorizados.  

Considerando-se o processo de decisão de compra, nota-se que os grupos 

sofrem influências diferenciadas, como mostra a figura 17. 
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FIGURA 17 - distribuição da influência de compra por segmentos. 

FONTE: dados da pesquisa.  

OBS: existem diferenças significativas entre os percentuais do grupo segundo o teste exato qui-

quadrado (p<0,001). Os casos marcados com linha vermelha são significativamente diferentes da 

proporção da amostra total. 

 

Destaca-se, no gráfico, que proprietários da marca FIAT são menos 

influenciados por amigos na hora de adquirir os veículos. O mesmo não ocorre com 

donos de carros da PEUGEOT, bastante influenciados por amigos e outros parentes 

na hora da compra. Interessante notar que proprietários da marca GM são mais 

influenciados por revistas e jornais na hora da adquirir um automóvel.  

Foram verificadas diferenças no gênero dos proprietários, expostas na figura 18.  
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FIGURA 18 - distribuição do gênero por segmento. 

FONTE: dados da pesquisa.  

OBS: Os casos marcados com a linha vermelha são significativamente diferentes da proporção da 

amostra total (p<0,05). 

 

Donos de carros da GM têm maior chance de ser homens, enquanto 

proprietários da Ford têm maior chance de ser mulheres, talvez pela grande 

penetração das marcas KA, Fiesta e Ford Eco Sport.  

Quanto ao estado civil, não são observadas diferenças significativas entre os 

proprietários, conforme a figura 19. 
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FIGURA 19 - distribuição do estado civil por segmento. 

FONTE: dados da pesquisa.  

OBS: Não existem diferenças significativas entre os percentuais do grupo segundo o teste exato qui-

quadrado (p=0,185). Os casos marcados com linha vermelha são significativamente diferentes da 

proporção da amostra total. 

 

É interessante notar que as únicas diferenças aparentes são os fatos de 

existirem mais solteiros que têm carros da marca PEUGEOT e mais casados que 

possuem outras marcas.  

A figura 20 traz a idade preferencial dos grupos. 
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FIGURA 20 - idade média dos segmentos. 

FONTE: dados da pesquisa.  

OBS: existem diferenças significativas entre a idade média dos segmentos segundo o teste para t 

para uma amostra (p<0,01). Os casos marcados com linha vermelha são significativamente 

diferentes da média da amostra total. 

 

Nota-se que o grupo de proprietários da PEUGEOT tendem a ser mais jovens e 

os proprietários de outras marcas são mais velhos que a média amostral.  

Quanto à escolaridade, o teste de kruskal wallis não acusou diferenças 

significativas entre os grupos, conforme expressa a figura 21. 
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Figura 21 - distribuição da escolaridade dos segmentos. 

FONTE: dados da pesquisa.  

OBS: não existem diferenças significativas entre a escolaridade dos segmentos segundo o teste 

Kruskal wallis (p=0,192). 

 

Salienta-se que as diferenças observadas entre os grupos não foi considerada 

significativa.  

Por fim, nota-se a renda familiar dos segmentos, expressa na figura 22. 
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FIGURA 22 - distribuição da renda familiar mensal por segmento. 

FONTE: dados da pesquisa.  

OBS: existem diferenças significativas entre a renda familiar dos segmentos segundo o teste Kruskal 

wallis (p<0,001). A ordem da renda média dos grupos (do maior para o menor) é: GM, PEUGEOT, 

OUTROS, RENAULT, FIAT, FORD e VOLKSWAGEN. 

 

Conforme denotação do teste Kruskal Wallis, existem diferenças na renda 

média dos grupos, destacando-se a maior renda dos proprietários da marca GM e 

PEUGEOT e menor renda dos proprietários de carros VOLKSWAGEN. 
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5. CONCLUSÕES GERAIS  

Pode-se dizer que a pesquisa realizada nessa dissertação é exploratória, mas 

não é ainda o modelo definitivo. Trata-se de um teste do conceito, da metodologia e da 

análise para verificar se são viáveis, se têm potencial para alcançar os resultados 

esperados e quais são as falhas que devem ser corrigidas. As conclusões, portanto, 

devem ser observadas sob esse ponto de vista. 

Conforme demonstrado no capítulo de análise dos dados, pode-se dizer que há 

fortes indícios de que os conjuntos de variáveis utilizados na pesquisa (Valores, 

Personalidade, Preocupações, Opiniões e Atitudes em relação a carros) são válidos, 

uma vez que, mesmo se tratando de um substrato da população, foi possível encontrar 

grupos homogêneos em sua constituição e heterogêneos em relação aos demais. 

Os indícios levam à proposta de que as variáveis psicográficas podem e devem 

ser utilizadas na análise, por serem determinantes no processo de escolha desse 

público consumidor. 

5.1 Conclusões a partir dos objetivos propostos 

Pôde-se verificar que existem segmentos de consumidores de automóveis 

distintos sob o aspecto psicográfico. Foi possível segmentá-los e classificá-los em sete 

categorias distintas. Através da análise, pôde-se perceber os impactos das variáveis 



 

 

 

12 

12 

psicográficas nas intenções de compra e preferências em relação a determinadas 

marcas. Abaixo, estão descritos os sete segmentos e suas características. 

5.1.1. Segmento A – 9% - Apaixonados satisfeitos  

São consumidores maduros e acham que o carro diz muito sobre o dono, 
representa suas conquistas, sua posição social e impõe respeito.  

Trata-se de um segmento composto por pessoas bem-sucedidas, sofisticadas, 

ativas, que assumem comando, com grande auto-estima e recursos abundantes. 

Buscam desenvolver-se, explorar e expressar-se de várias maneiras. 

A imagem é importante para eles, não somente como evidência de status, mas 

como expressão de seu gosto, independência e personalidade.  

Possuem ampla gama de interesses, são preocupados com questões sociais e 

demonstram um gosto apurado pelas coisas sofisticadas. 

São os mais velhos da amostra (40 anos, em média), em sua grande maioria do 

sexo masculino, chefes de família, com número significativo de aposentados recentes. 

Têm maior a proporção de indivíduos com curso superior completo.  

Esse grupo de consumidores tem grande preocupação com valores sociais e 

pessoais. São os que mais buscam reconhecimento social e uma vida excitante. São 

realizados pessoalmente, profissionalmente, na esfera social e familiar. Sentem-se  

seguros e respeitados e são os que mais buscam status em toda a amostra estudada. 

São consumidores direcionados externamente. 

Estão contentes com suas carreiras, famílias e posição na vida, e suas 

atividades de lazer tendem a ser centradas em torno do lar.  
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A maioria é bem-educada e desempenha atividades que exigem títulos 

profissionais.  

São bem informados sobre eventos nacionais e mundiais e estão alertas a 

oportunidades que possam ampliar seu conhecimento.  

Sofrem enorme Influência social. Preocupam-se com o que os outros vão achar 

e compram por influências do grupo social. Buscam sempre a diferenciação. 

São consumidores que valorizam a qualidade intrínseca do produto e estão 

dispostos a pagar mais caro pelo que atenda a seu elevado padrão de consumo. Isso 

não implica dizer que são consumidores irracionais ou impulsivos, pois tendem a 

buscar economias ou ofertas atrativas dentro dos produtos de padrão mais elevado 

que consomem. Trata-se de um dos segmentos com maior propensão à economia, 

grande percepção de valor e consumo consciente. Têm o maior controle financeiro de 

toda a amostra analisada. 

É um segmento com uma das maiores rendas familiares. São os que mais 

buscam a qualidade de vida, o bem-estar e o conforto material.  

São abertos a experiências, um dos segmentos que mais buscam 

desenvolvimento intelectual, composto por líderes natos, muito preocupados com a 

aparência, mas, por outro lado, também com alguns hábitos conservadores. 

São imediatistas e um tanto individualistas, apesar de se preocuparem também 

com a esfera publica. 

Têm o que chamamos de “hábitos interioranos” (vão ao clube, cinema, parque, 

praças, igreja), são os que mais têm hábitos de lazer e cultura, os que mais praticam 

esportes e viajam.  

É o segundo segmento que mais lê jornais, revistas e livros. 
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São consumidores que valorizam e estão dispostos a pagar mais pela qualidade 

de veículos. Valorizam também o design, o conforto (sobretudo o da família), a 

tecnologia, o acabamento e o luxo. 

Apesar de serem consumidores de alta renda, valorizam a liquidez do veículo – 

talvez por isso sejam os que mais planejam a compra e valorizam a negociação. 

Têm exatamente o carro que planejaram e sempre sonharam. São 

consumidores completamente apaixonados por automóveis, acham que o carro é a 

extensão de suas casas e exprime seus valores, personalidade, hábitos e 

características. 

São consumidores que ajustam as finanças para poderem trocar de carro 

sempre. São os que mais compram à vista. Possuem, obviamente, os automóveis 

mais novos e mais caros da amostra. Têm a menor proporção de indivíduos com 

carros 1.0. 

É o segmento que mais afirma tomar sozinho a decisão de compra. 

Na pesquisa, apareceram como modelos desse segmento carros como: Audi 

A3, Mercedes, BMW, Vectra, Marea, Honda Civic, Toyota Corolla, entre outros.  

5.1.2. Segmento B – 23% - Jovens apaixonados 

São consumidores que afirmam estarem no melhor momento de suas vidas. O 
carro representa um símbolo de conquista de uma pseudo-liberdade. 

É um segmento composto por consumidores jovens, que buscam 

reconhecimento em todas as áreas, querem levar uma vida excitante e são realizados 

e satisfeitos com o momento em que vivem. São experimentadores, vivos, entusiastas 
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e impulsivos. Buscam variedade e excitação saboreando o que é novo, extravagante e 

arriscado.  

Ainda no processo de formulação de seus valores de vida e padrões de 

comportamento, logo se entusiasmam com novas possibilidades. Nesse estágio de 

suas vidas, são descomprometidos em termos políticos, desinformados e altamente 

ambivalentes quanto ao que acreditam.  

Sua energia encontra alívio em exercícios, esportes, recreação ao ar livre e 

atividades sociais.  

São consumidores ávidos, extrovertidos, consideram-se inteligentes, buscam 

status, valorizam os momentos de lazer, têm muito apego à família (talvez, também, 

por dependência financeira).  

São sonhadores, individualistas, consideram-se independentes (mas não são, 

sobretudo financeiramente). Querem ser reconhecidos socialmente (ser o centro das 

atenções), são impulsivos e consumistas (consumidores direcionados externamente). 

Preocupam-se com a família, são vaidosos (extremamente preocupados com a 

aparência e em como vão ser vistos pela sociedade). 

Compõem o segundo segmento com maiores “hábitos boêmios” (freqüentam 

bares, boates, restaurantes), pouco buscam informações em jornais e revistas, pouco 

lêem livros, mas são os que mais acessam a internet. 

Têm a maior proporção de solteiros e com curso superior incompleto e a menor 

idade dentre os segmentos encontrados (30 anos, em média). Compõem uma grande 

massa de estudantes de segundo e terceiro graus, que ainda moram com os pais e 

têm altas rendas familiares. 
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São despreocupados com o governo, com a situação política e social do país. 

Pensam mais em si mesmos e no seu futuro.  

São o segundo segmento mais apaixonado por automóveis. Valorizam a 

qualidade, mas, sobretudo, o visual do carro. Valorizam também a revenda, para 

comprarem um carro melhor no futuro. Têm, em sua maioria, carros 1.0, novos e na 

faixa dos mais caros (com mais acessórios, por exemplo, o Peugeot 206). 

Apareceu na pesquisa grande quantidade de veículos Palio, Gol, Fiesta, Corsa, 

Fox e Ecosport. 

Os pais e parentes são apontados como influência na decisão de escolha do 

carro, talvez por questões financeiras. 

5.1.3. Segmento C – 20% - Cuidadosos planejados 

Consumidores que cuidam bem do carro para poder trocá-lo sempre por um 
mais novo. Vêem no carro um investimento, um bem. 

São consumidores profundamente compromissados com a família e o trabalho. 

Valorizam a previsibilidade e a estabilidade, em detrimento do risco. O trabalho 

propicia a eles um senso de dever, recompensas materiais e prestígio. Suas vidas 

sociais são estruturadas em torno da família e da carreira. Levam vidas convencionais, 

são consumidores racionais, porém, os que mais buscam o reconhecimento pessoal 

em toda a amostra. Valorizam demais os relacionamentos pessoais, buscam a auto-

realização, o respeito, dão importância superior ao aspecto profissional, mas querem 

mesmo é garantir o futuro para aproveitar a vida. 

Os componentes desse segmento não sofrem tanta influência social. São 

discretos, valorizam o relacionamento familiar e afetivo. Têm enorme propensão à 
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economia, grande consciência de valor, buscam informações e, sobretudo, a ascensão 

profissional.  

São pouco abertos a novas experiências, os mais amáveis da amostra, práticos, 

Inseguros, extremamente disciplinados e desconfiados. São planejados, gostam de ter 

as contas sempre em dia e não gostam de contrair dívidas. São os que menos 

compram por impulso, bastante conscientes do preço das coisas e pesando sempre os 

benefícios que os produtos que consomem trarão, antes de comprar. 

Buscam também o desenvolvimento intelectual. São otimistas, mas não são 

líderes. Têm traços de conservadorismo. São pouco imediatistas e são os mais 

individualistas da amostra. Preocupam-se com a família em primeiro lugar, seguida 

pela preocupação financeira, política, de futuro, e, por fim, a social. 

Compõem o segundo grupo mais velho da amostra (idade média entre 30 e 40 

anos), majoritariamente do sexo masculino, em sua maioria casados, com fortes 

“hábitos caseiros” (passam grande parte do tempo livre em casa, com a família, vendo 

TV, filmes...) e quase não têm hábitos de boemia, esportivos e de viagem. 

Valorizam, em primeiro lugar, a liquidez e o valor de revenda dos veículos na 

hora de comprar. Para eles, o design é importante, mas dão atenção especial ao 

conforto, às novidades tecnológicas, ao custo de manutenção do veículo, do seguro. 

Tratam o carro como um bem, um investimento, cuidam do automóvel para obter o 

maior valor possível no caso de venda. Buscam durabilidade, funcionalidade e 

valorizam os carros que compram. Gostam de conservá-los como se fossem novos. 

Preferem um carro prático, com bom desempenho e a um preço razoável. 

Planejam a bastante a compra, pesquisam e dão atenção superior às indicações de 
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amigos e do próprio mecânico, sem deixar de escutar a opinião da família. Pesquisam 

muito antes de comprar seu carro e compram exatamente o que planejaram. 

Na pesquisa, apareceram os modelos Palio, Gol, Celta e Uno como os 

principais desse segmento. 

5.1.4. Segmento D – 19% - Tradicionais conformados 

O carro é um mero elemento de locomoção para os componentes desse 
grupo. Apreciam a qualidade e a durabilidade. Usam o veículo até ele “acabar”. 

É um segmento com pouca preocupação com valores pessoais em geral. Trata-

se de um grupo com pequena Influência social, pouca percepção de valor e 

relacionamentos pessoais íntimos e restritos. Quase não se preocupam com status. 

Também buscam a realização profissional, o respeito, têm as finanças 

controladas e planejam as compras. Na qualidade de consumidores, são 

conservadores e previsíveis. Apesar de possuírem uma renda global elevada, no que 

diz respeito a automóveis são compradores internamente direcionados, mais em 

relação a suas necessidades individuais do que a valores orientados pelas aparências 

externas. 

Buscam o conforto, o bem estar e prezam o bom relacionamento familiar. São 

pouco abertos a novas experiências. Não são líderes, nem imediatistas. São 

individualistas, discretos, sérios, tímidos, práticos, seguros, inteligentes e conformados. 

Têm a maior proporção de casados e grande proporção de indivíduos com 

especialização e mestrado/doutorado.  

Têm hábitos Caseiros, quase nenhum hábito de boemia, poucos hábitos 

esportivos e de viagem. 
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Não são os mais controlados financeiramente, até pelo desapego a bens. 

Um ponto que destaca esse dos demais é a baixa atenção à opinião de amigos 

e parentes (baixa influência social). Por outro lado, preocupam-se com mulher e filhos 

na hora de decidir. Pela personalidade, observa-se que tendem a ser estáveis e 

dedicados em seus relacionamentos. Preocupam-se pouco com o status e não se 

acham lideres. 

Em relação a automóveis, valorizam a revenda, a qualidade e a durabilidade do 

veículo. São os que mais valorizam o preço final baixo, o que aponta para maior 

desapego e pouca paixão por automóveis. Têm carros não muito novos, de menor 

valor, e são os que mais levam em conta a opinião da mulher, dos amigos e dos filhos 

na hora de escolhê-los. 

Gostam de marcas populares e bem conhecidas e recomendadas. Tendem a 

ser mais fiéis à marca.  

Apareceram na pesquisa os modelos Gol, Palio, Uno, Monza e Santana como 

os principais desse segmento. 

5.1.5. Segmento E – 19% - Modernos visuais 

São consumidores que acreditam que o carro representa o dono, seu status, 
sua posição profissional e seus valores. 

Os consumidores deste segmento são realizados, valorizam a carreira 

profissional, o status, o bem-estar pessoal e a família. São influentes socialmente e 

formadores de opinião. Valorizam qualidade e prestígio.  
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São mais moderados e dão valor à realização profissional. São compradores 

seletivos e de espírito crítico, compram carros de marcas de prestígio. Têm o nível 

socioeconômico mais alto de todos os grupos. 

Buscam reconhecimento social, auto-realização, respeito, realização 

profissional, valorizam os relacionamentos afetuosos e querem também aproveitar a 

vida. 

São planejados financeiramente, com grande propensão à economia e ao 

consumo consciente, buscando sempre a qualidade, o conforto e o bem-estar e 

preferindo comprar à vista. 

São os mais extrovertidos, alegres, desinibidos, calorosos e otimistas. São 

extremamente disciplinados, inteligentes, buscam o desenvolvimento intelectual, são 

pouco conservadores e nada imediatistas. 

Preocupam-se com o bem estar, os momentos de lazer, a qualidade de vida, a 

formação cultural, os relacionamentos afetivos e familiares. 

Buscam o desenvolvimento intelectual, cultural e querem ter sensibilidade 

artística. Têm grandes preocupações profissionais, são líderes e os que mais afirmam 

tomar iniciativa. 

Têm os maiores hábitos culturais dentre os segmentos estudados (teatro, 

cinema) e os maiores hábitos boêmios (restaurantes, bares, boates). Têm também 

muito zelo e cuidado com a casa e são os que mais viajam a lazer. 

Prestam grande atenção à mídia, têm os maiores hábitos de mídia de massa e 

são os que mais buscam informação (TV, jornal, revista, internet).  

Têm a maior proporção de mulheres da amostra, a maioria casada. 
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Preferem carros com estilo e desempenho. Valorizam a qualidade, são os que 

mais valorizam o design, a tecnologia e a inovação, buscam modernidade, mas 

valorizam também a liquidez e a revenda. Planejam bastante a compra, têm carros 

novos e elevada influência do parceiro na decisão. 

Na pesquisa, apareceram Corsa, Fiesta, Peugeot 206, Ecosport, Cross Fox, Clio 

e Astra como os diferenciais desse grupo. 

5.1.6. Segmento F – 6% - Jovens esforçados 

o carro serve como meio de transporte nos momentos de lazer. Não importa 
qual é a marca do carro, só o fato de possuí-lo já é uma conquista. 

São jovens de classe social inferior, trabalhadores, que buscam realização, 

respeito e status. Buscam também motivação, auto-definição e aprovação do mundo 

ao seu redor. Estão lutando para encontrar um porto seguro na vida. Incertos sobre si 

mesmos e com poucos recursos econômicos, sociais e psicológicos, são lutadores e 

preocupam-se com as opiniões e aprovação das outras pessoas.  

O dinheiro define o sucesso para eles, que não têm o suficiente e muitas vezes 

consideram que a vida não lhes foi muito generosa.  

Muitos procuram ter estilo. Emulam aqueles que têm mais posses, mas o que 

desejam conseguir está muito além do seu alcance. 

São os mais abertos a novas experiências, querem aproveitar a vida e 

trabalham para isso. São os menos conservadores da amostra, os mais expansivos, 

mais sonhadores, menos líderes e menos intelectuais. 

Destacam-se por serem os consumidores que menos economizam e os que 

mais compram de maneira parcelada. 
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Não têm muitas preocupações profissionais ou de família, querem mesmo é 

viver intensamente. São Individualistas, têm hábitos boêmios, são os que menos ficam 

em casa, lêem pouco e viajam com pouca freqüência. 

Têm os maiores hábitos de mídia de massa, são, em sua maioria, solteiros, 

também com grande proporção de mulheres, estudantes e/ou com o ensino superior 

incompleto. 

Sobre carros, buscam, antes de qualquer coisa, o preço final baixo. Valorizam a 

economia do carro, o baixo custo de manutenção, não são necessariamente 

apaixonados por carros, mas sim pelo carro que têm e pelo fato de possuírem um, seja 

ele qual for. 

O segmento destaca-se pelo fato de 73% de seus membros terem carros 1.0, 

de menor valor de mercado, mais simples e não tão novos. 

É o segmento que mais busca informações sobre veículos em revistas 

especializadas.  

Apareceram na pesquisa os modelos Uno, Gol, Palio e Ka como os mais 

consumidos pelo segmento. 

5.1.7. Segmento G – 4% - Trabalhadores batalhadores 

São consumidores que não buscam apenas um carro melhor, mas uma vida 
melhor. 

Esse segmento é composto por consumidores cautelosos, que representam um 

mercado muito modesto para a maioria dos produtos e serviços, mas que são leais a 

suas marcas favoritas Apreensivos com as necessidades urgentes do momento atual, 

eles não demonstram grande auto-orientação.  
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Majoritariamente masculino, trata-se do menor segmento (até porque a baixa 

renda não permite o gasto com automóveis e manutenção dos mesmos). São 

trabalhadores que mal conseguem viver com o que ganham, e consumidores 

impulsionados pela necessidade 

Suas principais preocupações referem-se à segurança. Têm a maior proporção 

de indivíduos com curso superior incompleto, são os menos cultos, com a menor renda 

global. 

Ocorre nesse segmento a maior proporção de divorciados e são os que têm 

maiores hábitos interioranos, os que passam muito tempo em casa e que praticamente 

não viajam. 

Têm a menor proporção de indivíduos com carros 1.0, os carros mais antigos de 

toda a amostra, na casa de 10 anos e de menor valor de mercado. 

Os modelos Logus, Gol, Parati, Saveiro, Escort, Tipo e Uno representam os 

carros dos componentes desse segmento. 

5.2. Limitações e problemas do estudo 

Nesse item, serão relacionadas algumas sugestões para que os próximos 

trabalhos não cometam os mesmos erros ou não deixem de aproveitar algumas 

oportunidades. Esse conhecimento foi adquirido através da experiência, no 

desenvolvimento desta pesquisa. 

Como os questionários são muito extensos, na maioria dos casos, eles são 

auto-aplicados. Nessas situações, é de extrema importância explicar o melhor possível 
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o que deve ser feito em cada questão. Como se trabalha com diferentes públicos, esse 

cuidado deve ser redobrado. Por exemplo, em algumas questões houve erros de 

preenchimento que inviabilizaram o uso: em alguns casos, o respondente marcou duas 

alternativas na mesma questão, e, freqüentemente, algumas questões deixaram de ser 

respondidas. A própria extensão do questionário pode ser apontada como um 

problema, uma vez que foi notada a perda de interesse de alguns respondentes 

durante o preenchimento e, por conseqüência, um rigor menor na hora de responder. 

Uma das maiores perdas do questionário foi a necessidade de diminuir as 

questões de afirmativas AIO. Poder-se-ia cobrir outros itens de opiniões, como política, 

jogo, mídia e outros temas que foram excluídos aqui. Relações entre o que a pessoa 

efetivamente faz e o que gostaria de fazer também poderiam ser trabalhadas. 

A amostra estudada foi pequena e poderia ter sido mais bem-explorada 

geograficamente, uma vez que os questionários só foram aplicados em Belo Horizonte. 

Uma combinação com alguns critérios demográficos e uma amostra mais estratificada 

tornariam o resultado mais amplo e interessante. 

As escalas escolhidas são, de certa forma, clássicas e antigas. Poder-se-ia usar 

novas escalas e metodologias para trazer uma diferenciação à pesquisa. 

5.3 Sugestões para futuras pesquisas empíricas e outros resultados obtidos 

A pesquisa poderá gerar subsídios para que o grupo de pesquisa em 

Comportamento do Consumidor (vide CNPq) dê seqüência aos avanços científicos em 

seus estudos, de forma efetiva, contribuindo para o desenvolvimento da ciência e 
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tecnologia de gestão no país. Por outro lado, podem-se citar como resultados deste 

projeto: 

• geração de implicações gerenciais que permitem o aumento da competitividade 

das empresas no Estado e no País, de modo que esta pesquisa sirva de 

subsídio para um estudo mais detalhado das variáveis psicográficas no 

mercado automotivo e permita que as montadoras orientem seus 

posicionamentos, sua produção e comunicação baseando-se nesses critérios; 

• desenvolvimento da teoria e de modelos em comportamento do consumidor e 

segmentação de mercado; 

• geração de conhecimento, promovendo desenvolvimento de habilidades de 

pesquisa para alunos de mestrado e doutorado; 

• desenvolvimento de conhecimento aplicado para organizações públicas e 

privadas; 

• geração de papers e publicações que disseminem e pratiquem a troca de 

conhecimento com a comunidade científica.   

Para estudos futuros, será interessante adotar uma amostra nacional, 

abordando algumas micro-segmentações e utilizando fatores como luxo e status, 

mesclando-os com aspectos comportamentais, geográficos, demográficos e realizando 

também uma pesquisa etnográfica, combinada a uma pesquisa qualitativa, 

preenchendo as lacunas deixadas e as oportunidades abertas. 

Que esse estudo contribua para que outros sejam realizados abordando a 

mesma temática, tão pouco explorada e, como comprovado ao longo desse texto, tão 

relevante para os aspectos mercadológicos modernos.  
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ANEXO A – questionário 

PESQUISA DE OPINIÃO 
 
Bom dia / boa tarde! Meu nome é Bruno Fernandes. Estamos realizando uma pesquisa acadêmica de 
mestrado para conhecer melhor sobre os perfis de proprietários de automóveis em Belo Horizonte. 
Sua participação é muito importante para o êxito do nosso trabalho. Cabe ressaltar que o sigilo das 
informações será plenamente preservado. Por sua especial colaboração, antecipamos nossos mais 
sinceros agradecimentos! 
 
2) Entrevistado(a): _____________________________________  3) Telefone: 
________________________________________ 
 

Com relação aos valores que você considera importantes para a sua vida diária, favor 
marcar um X nas opções que melhor representem a sua opinião, sendo 0 para SEM 
IMPORTÂNCIA e 10 para EXTREMAMENTE IMPORTANTE. Favor marcar valores 
intermediários para níveis médios de importância. 

Atributos Sem 
importância  Extremamente 

Importante  
1.  Reconhecimento 

Social 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Uma vida excitante 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Relacionamentos 
afetuosos com 
outras pessoas   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Auto- realização
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Ser respeitado 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Aproveitar a vida                                                  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Segurança             0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Auto- respeito  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Sentimento de 
realização                                     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Sua família 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Sua  (seu) esposa 
(o) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Seus filhos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Seu emprego/ 
trabalho 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. Sua comunidade 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. Seu lazer 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16. Seus amigos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17. Seu patrimônio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18. Sua Educação 
Formal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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19. Situação 
econômica do país 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20. Desemprego 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21. Segurança Pública 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22. Saúde Publica 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23. Amor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24. Felicidade 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25. Dinheiro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26. Saúde Física 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27. Saúde Psicológica 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28. Perspectivas 
Futuras 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
 
Em cada linha da tabela abaixo encontramos duas características opostas. Assinale com um X 
uma das casas numeradas, de acordo com o que mais se aproxima do que você considera 
suas características. Por exemplo,  marque 0 se você for DISCRETO e 10 se você for 
EXPANSIVO. Favor marcar valores intermediários para níveis médios. 

29. Discreto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Expansivo 

30. Pouco inteligente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito inteligente 

31. Volúvel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Estável 

32. Dócil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Agressivo 

33. Sério 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alegre 

34. Oportunista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Consciencioso 

35. Tímido 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Desinibido 

36. Frio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Caloroso 

37. Crédulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Desconfiado 

38. Prático 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonhador 

39. Rude/Grosseiro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Educado/Polido 

40. Seguro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inseguro 

41. Conservador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inovador 

42. Faz parte do 
time 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Joga sozinho 

43. Indisciplinado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Disciplinado 
 

 
 

 

FRASES Sem 
importância  Extremamente 

importante 
44. Quero apenas viver, sem se 

preocupar demais com o dia de 
amanhã. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

45. Quero desenvolver-me 
intelectualmente. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

46. Quero enriquecer acumulando 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

 

3 
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bens materiais. 

47. Quero estar sempre em boa 
forma física. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

48. Quero ser uma pessoa culta e 
com sensibilidade artística. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

49. Quero ser útil à sociedade 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

50. Quero ser admirado pelos 
outros. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

51. Quero ser famoso, conhecido. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

52. Quero ter sempre novas 
experiências para tornar a vida 
mais emocionante. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

53. Quero ter um negócio próprio. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

54. Quero ter uma carreira 
profissional bem sucedida em 
uma grande empresa. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

55. Quero ser um bom marido (boa 
esposa)  e bom pai (boa mãe). 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

56. Quero viajar pelo Brasil e pelo  
Mundo. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

57. Quero estar sempre atualizado 
em relação às novidades de 
nosso tempo. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

58. Eu prefiro um trabalho que seja 
sempre desafiador a um 
trabalho que eu tenho certeza 
que possa executar. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

59. Eu encaro o estudo como um 
investimento de longo prazo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

60. No meu dia- a- dia, tenho uma 
rotina já estabelecida. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

61. Eu tenho gostos e hábitos 
conservadores. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

62. Eu sou um formador de opinião 
nos grupos que freqüento. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

63. Eu me preocupo muito com a 
minha aparência pessoal. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

64. Eu gosto de me sentir atraente 
para as pessoas do sexo 
oposto. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

65. Eu deixo as coisas 
acontecerem, não me preocupo. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

66. Eu sempre planejo antes de 
fazer alguma coisa. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

67. Eu tomo iniciativa e 
responsabilidade nos grupos 
que participo. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

68. Eu gosto de organizar e dirigir 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

 

4 

4 

as pessoas persuadindo- as a 
fazer coisas. 

 
69. Eu prefiro que outras pessoas 

decidam o que eu tenho que 
fazer. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

70. Eu acho que a minha situação 
vai ser melhor no ano que vem 
do que é hoje. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

71. Eu acho que a minha situação 
vai ser melhor daqui a cinco 
anos do que é hoje. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

72. Eu acho que ter status é 
importante. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

73. Existe muito amor e união na 
minha família. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

74. Eu sempre checo e comparo os 
preços quando compro alguma 
coisa. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

75. Uma pessoa pode fazer 
economias substanciais 
procurando ofertas. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

76. Eu sempre peço por descontos. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

77. Eu não ligo para marcas, o 
importante é a qualidade do 
produto. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

78. Eu, por várias vezes, já comprei 
produtos pensando no que 
meus amigos iriam achar. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

79. Eu sempre compro produtos 
que meus amigos também têm. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

80. Eu prefiro pagar à vista. 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

81. Eu sempre que vejo novos 
produtos/ marcas quero 
experimentar. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

82. Eu sempre peço conselhos para 
meus amigos e conhecidos 
antes de comprar um produto/ 
marca nova. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

83. Eu sempre compro produtos 
que me diferenciam das 
pessoas de meu grupo. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

84. Eu não me importo de pagar 
mais caro por produtos que me 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

 

5 

5 

tragam maior conforto 
 

85. Produtos mais caros sempre 
têm melhor qualidade. 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

86. Às vezes compro mais do que o 
planejado. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

87. Carro tem que tem bom valor de 
revenda (Liquidez) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

88. Carro deve ser resistente e 
durável (dar pouca manutenção) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

89. Carro deve ser econômico 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

90. Carro deve ter um design 
moderno e bonito 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

91. Carro deve ser espaçoso e 
confortável 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

92. Carro deve ter uma tecnologia 
avançada 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

93. Carro deve ter um acabamento 
(interior) luxuoso 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

94. Carro deve ter formas de 
pagamento excelentes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

95. Carro deve ter um preço final 
baixo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

96.  Comprar um carro novo me dá 
prazer 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

97. Ajusto as finanças para poder 
trocar o carro com freqüência 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

98. Gosto de conservar meu carro 
como se fosse novo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

99. Pesquiso muito antes de 
comprar meu carro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

100. Compro exatamente o 
que planejei 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
101.  Levo sempre em 

consideração a montadora 
antes de efetuar a compra 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

102.  Compro sempre à vista 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

103.  O visual do carro é 
importante 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

104.  Aprecio as novidades 
tecnológicas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

105.  Dirigir é um prazer 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

106.   Ao comprar um carro, 
levo mais em consideração o 
conforto da família do que os 
desejos pessoais 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

107.   Prefiro comprar um 
carro zero mais barato do que 
um usado mais luxuoso 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

108.  Prefiro carros que não 
chamem a atenção das pessoas 
e de ladrões e não ligo para 
exclusividade 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

109.  Sou apaixonado por 
carros 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

 

6 
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110.  Considero o carro uma 
extensão da minha casa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

111.  Analiso custos de 
peças e serviços antes de 
comprar 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

112.   Vejo o carro como um 
investimento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

113.  O visual do carro é 
decisivo na compra, pois 
acredito que o carro diz muito 
sobre o seu dono 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

114.  Tenho exatamente o 
carro que planejei comprar. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

115.  Considero popularidade 
("ver o carro na rua") importante 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

FATORES Totalmente 
Insat isfeito 

 Totalmente 
Satisfeito 

116. Nível de ganho 
(salário) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

117. Relacionamento 
pessoal  (amigos) 
  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

118. Relacionamento 
familiar 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

119. Relacionamento 
afetivo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

120. Relacionamento com 
os filhos  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

121. Trabalho  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

122. Formação cultural 
(estudo)   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

123. Lazer pessoal  
(divertimento) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

124. Conforto material
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

125. Poupança realizada/ 
patrimônio acumulado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

126. Realizações 
pessoais  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

127. Reconhecimento 
social  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

128. Reconhecimento 
profissional  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Com relação a seus hábitos, favor marcar um X nas opções que melhor representem a sua 
opinião, sendo 0 para NUNCA e 10 para SEMPRE. Favor marcar valores intermediários para 
níveis médios. 
 

HÄBITOS NUNCA  SEMPRE 

129. Freqüento Bares e 
Boates 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

130. Freqüento restaurantes 
para almoçar/ jantar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

131. Freqüento cinemas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

132. Leio livros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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133. Assisto filmes em casa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

134. Pratico atividades 
físicas 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

135.  Freqüento academia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

136.  Vou ao clube 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

137.  Vou à igreja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

138. Freqüento parques / 
praças / áreas de recreação 
públicas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

139. Viajo para a praia. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

140. Viajo para o campo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

141. Viajo a negócios 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

142. Freqüento teatros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

143. Acesso a Internet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

144. Passo a maior parte do 
dia em casa 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

145. Passo a maior parte do 
dia fora de casa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

146. Ouço Rádio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

147. Vejo TV Aberta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

148. Vejo TV a Cabo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

149. Leio Jornais 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

150. Leio Revistas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

151. Acesso a Internet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

152. Vejo anúncios na rua 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

153. Vejo anúncios em 
lugares fechados 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
154. Seu automóvel é 1.0? 1 .   Sim  2.  Não 
 
155. Qual é a idade do carro? _____________________ 
 
156. Qual o valor de mercado do veículo?  (aproximado) _____________________ 
 
157. Qual é a marca e o modelo?  (Favor marcar apenas uma opção) 
1.  Fiat (especificar) 
_____________________ 
2.  Ford (especificar) 
_____________________ 
3.  GM (especificar) 
_____________________ 
 

4.  Peugeot (especificar) _____________________ 
5.  Renault (especificar) _____________________ 
6.  Volkswagen (especificar) 
_____________________ 

 7.  Outros (especificar ambos) 
_____________________ 

 
 

I n f o r m a ç õ e s  p e s so a i s  

158. S e x o :  1 .   Masculino  2.  
Feminino 159. I d a d e  ( a n o s ) :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _  

160. R e n d a  f a m i l i a r  
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1.  Até 2.000,00 
2.  R$ 2.001,00 a 3.000,00 
3.  R$ 3.001,00 a 4.000,00 

4.  R$ 4.001,00 a R$ 
5.000,00 
5.  R$ 5.001,00 a 6.000,00 
6.  R$ 6.001,00 a 7.000,00 

7.  R$ 7.001,00 a R$ 8.000,00 
8.  R$ 8.001,00 a 9.000,00 
9.  Acima de 9.000,00 

 
1 6 1 .  E s co l a r i d a d e  
 
1.  Não possui 
2.  Primário 

3.  Ensino médio 

 
4.  Superior incompleto 
5.  Superior completo 
6.  Especialização 
7.  Mestrado/doutorado 

1 6 2 .  E s t ad o  C i v i l  
1.  Casado / Amigado  
2.  Solteiro 
3.  Divorciado / Separado 
4.  Viúvo (a) 
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0 
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ANEXO B - médias de todos os indicadores por cluster. 

VARIÁVEIS A B C D E F G 

ESCALA LOV        
Valores sociais α=α=α=α=0,6334 8,07 7,50 8,07 6,31 7,91 7,15 5,23 
Reconhecimento social 7,88 6,70 7,94 5,72 7,33 6,50 4,75 
Uma vida excitante 7,97 7,23 7,09 5,13 7,20 6,41 4,88 
Relacionamentos afetuosos com outras pessoas 8,36 8,57 9,19 8,07 9,19 8,55 6,06 
Valores pessoais α=α=α=α=0,8516 8,97 9,19 9,51 8,89 9,71 8,95 6,66 
Auto- realização 9,00 9,05 9,49 8,88 9,64 9,05 6,81 
Ser respeitado 9,06 8,99 9,51 8,88 9,78 8,77 6,06 
Aproveitar a vida 8,94 9,41 9,30 8,61 9,58 9,05 6,63 
Segurança 9,09 9,38 9,67 8,94 9,83 9,14 7,38 
Auto- respeito 8,79 9,32 9,51 9,22 9,74 8,91 6,38 
Sentimento de realização 8,91 9,00 9,57 8,78 9,71 8,77 6,69 
ESCALA SCHWARTZ        
Influência social α=α=α=α=0,7890 6,12 4,22 3,85 1,96 1,66 3,39 3,19 
Eu sempre compro produtos que meus amigos 
também têm. 6,03 3,97 3,50 1,87 1,59 2,45 2,88 
Eu, por várias vezes, já comprei produtos pensando no 
que meus amigos iriam achar. 6,21 4,47 4,20 2,04 1,72 4,32 3,50 
Eu sempre compro produtos que me diferenciam das 
pessoas de meu grupo. 6,79 5,29 4,37 3,18 3,52 3,86 3,94 
Propensão à economia α=α=α=α=0,7497 8,42 7,27 8,14 6,99 8,04 5,28 6,63 
Eu sempre checo e comparo os preços quando 
compro alguma coisa. 8,42 7,28 7,97 7,12 7,91 5,61 6,75 
Uma pessoa pode fazer economias substanciais 
procurando ofertas. 8,39 7,54 8,80 7,76 8,48 5,95 6,63 
Eu sempre peço por descontos. 8,45 6,99 7,66 6,07 7,74 4,27 6,50 
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Percepção de valor α=α=α=α=0,6298 7,27 6,27 6,00 4,44 5,16 5,03 4,89 
Eu sempre que vejo novos produtos/ marcas quero 
experimentar. 6,42 5,68 5,77 3,27 4,88 4,64 4,06 
Eu não me importo de pagar mais caro por produtos 
que me tragam maior conforto 8,00 7,56 7,51 6,40 6,68 6,00 5,13 
Produtos mais caros sempre têm melhor qualidade. 7,27 5,66 4,73 3,79 3,93 4,14 5,56 
Às vezes compro mais do que o planejado. 7,39 6,16 5,99 4,31 5,16 5,36 4,81 
Consumo consciente α=α=α=α=0,3263 7,26 6,48 6,97 6,28 7,00 5,52 5,92 
Eu não ligo para marcas, o importante é a qualidade 
do produto. 7,45 6,72 7,54 7,48 7,91 6,00 6,19 
Eu prefiro pagar à vista. 7,52 7,30 7,51 7,12 7,68 6,14 6,38 
Eu sempre peço conselhos para meus amigos e 
conhecidos antes de comprar um produto/ marca nova. 6,82 5,41 5,84 4,25 5,42 4,41 5,19 
ESCALA ROCKEACH        
Valores profissionais α=α=α=α=0,7519 8,18 6,73 6,25 6,21 7,03 5,33 4,88 
Nível de ganho (salário) 7,61 5,33 5,40 4,70 5,68 3,82 3,38 
Trabalho 8,39 7,68 7,00 7,21 8,04 6,14 5,81 
Reconhecimento profissional 8,55 7,19 6,34 6,73 7,38 6,05 5,44 
Valores de bem estar α=α=α=α=0,7050 8,15 7,98 7,21 6,79 8,22 6,85 6,19 
Formação cultural (estudo) 8,24 7,95 7,24 7,09 8,42 6,14 6,94 
Lazer pessoal  (divertimento) 8,06 8,24 7,03 6,54 8,29 7,32 6,00 
Conforto material 8,15 7,76 7,37 6,75 7,94 7,09 5,63 
Valores sociais α=α=α=α=05676 7,77 8,08 8,65 7,95 9,31 6,46 6,75 
Relacionamento familiar 8,33 8,58 8,70 8,21 9,49 8,00 7,13 
Relacionamento afetivo 7,42 8,19 8,83 7,76 9,16 6,86 6,56 
Relacionamento com os filhos 7,55 7,46 8,41 7,87 9,28 4,50 6,56 
PERSONALIDADE (16P.F)        
Introversão/extroversão α=α=α=α=07149 5,74 6,48 6,35 5,26 6,86 6,40 4,95 
Discreto - expansivo 5,45 5,71 5,06 4,04 5,75 6,45 3,69 
Sério - alegre 6,09 6,94 6,43 5,81 7,06 6,14 5,63 
Tímido - desinibido 5,73 6,32 6,46 4,81 6,64 5,77 4,69 
Frio - caloroso 5,70 6,95 7,44 6,37 7,99 7,23 5,81 
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Abertura à experiências α=α=α=α=0,6321 5,39 4,85 3,90 4,10 4,34 6,07 4,50 
Prático - sonhador 5,00 5,19 4,23 4,30 4,77 6,41 5,06 
Seguro - inseguro 5,79 4,51 3,57 3,90 3,91 5,73 3,94 
Neuroticismo α=α=α=α=0,5120 5,24 6,51 6,85 6,91 7,83 5,18 6,00 
Volúvel - estável 5,82 6,49 6,79 6,57 7,25 5,45 6,88 
Oportunista - consciencioso 4,67 6,53 6,91 7,25 8,41 4,91 5,13 
Amabilidade α=α=α=α=05470 5,57 6,34 7,52 7,06 7,35 6,24 6,54 
Agressivo-dócil 4,03 5,15 6,33 5,94 5,57 5,36 5,75 
Rude/grosseiro - educado/polido 5,76 7,03 7,71 7,52 8,54 7,55 6,69 
Indisciplinado - disciplinado 6,91 6,85 8,53 7,73 7,94 5,82 7,19 
Inteligência α=α=α=α=0,0787 6,67 6,94 6,79 6,57 7,14 6,32 6,28 
Pouco inteligente - muito inteligente 8,06 7,84 7,51 7,15 8,23 7,09 7,25 
Crédulo - desconfiado 5,27 6,05 6,07 6,00 6,06 5,55 5,31 
ESCALA A.I.O        
Busca por status α=α=α=α=0,7290 7,94 6,82 6,55 4,84 5,43 5,48 5,40 
Quero enriquecer acumulando bens materiais. 7,64 7,13 6,60 5,10 5,45 5,05 5,94 
Quero ser famoso, conhecido. 6,64 4,84 4,60 2,54 2,94 3,32 4,63 
Eu me preocupo muito com a minha aparência 
pessoal. 8,64 7,85 7,64 6,31 7,06 7,00 5,75 
Eu gosto de me sentir atraente para as pessoas do 
sexo oposto. 8,85 8,16 7,96 6,21 7,36 7,27 6,19 
Eu acho que ter status é importante. 7,94 6,10 5,97 4,01 4,33 4,77 4,50 
Desenvolvimento intelectual α=α=α=α=0,6868 8,19 7,40 8,00 7,35 8,62 6,65 7,02 
Quero desenvolver-me intelectualmente. 8,45 8,00 8,57 7,96 9,03 7,27 7,56 
Quero ser uma pessoa culta e com sensibilidade 
artística. 7,85 6,66 7,01 6,78 7,75 5,68 6,56 
Quero ser útil à sociedade 8,27 7,53 8,40 7,31 9,07 7,00 6,94 
Valorização da família α=α=α=α=0,5030 6,85 8,44 8,51 8,49 9,19 6,64 6,71 
Quero ser um bom marido (boa esposa)  e bom pai 
(boa mãe). 8,39 9,33 9,46 9,55 9,84 7,95 7,94 
Eu prefiro que outras pessoas decidam o que eu tenho 
que fazer. (invertido) 3,39 7,47 7,27 7,58 8,46 5,64 5,88 
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Existe muito amor e união na minha família. 8,76 8,53 8,79 8,33 9,26 6,32 6,31 
Otimismo α=α=α=α=0,7754 7,89 7,13 8,09 7,13 8,25 6,82 6,69 
Eu acho que a minha situação vai ser melhor daqui a 
cinco anos do que é hoje. 7,88 7,37 8,29 6,76 8,22 7,09 7,44 
Eu acho que ter status é importante. 7,94 6,10 5,97 4,01 4,33 4,77 4,50 
Liderança α=α=α=α=0,6401 7,47 6,48 6,21 5,74 6,77 5,36 5,48 
Eu sou um formador de opinião nos grupos que 
freqüento. 7,82 6,38 6,19 6,12 7,00 5,77 5,50 
Eu tomo iniciativa e responsabilidade nos grupos que 
participo. 7,67 6,91 7,00 6,72 8,17 5,91 5,44 
Eu gosto de organizar e dirigir as pessoas 
persuadindo- as a fazer coisas. 6,91 6,15 5,46 4,39 5,14 4,41 5,50 
Conservadorismo α=α=α=α=0,5519 8,06 6,33 6,07 6,23 5,96 5,25 6,19 
No meu dia- a- dia, tenho uma rotina já estabelecida. 8,33 6,71 6,77 6,72 6,36 5,86 6,44 
Eu tenho gostos e hábitos conservadores. 7,79 5,95 5,37 5,75 5,57 4,64 5,94 
Imediatismo α=α=α=α=0,5361 7,94 5,35 4,02 4,06 3,36 5,30 4,31 
Quero apenas viver, sem se preocupar demais com o 
dia de amanhã. 8,00 5,30 3,61 4,19 3,45 5,05 3,75 
Eu deixo as coisas acontecerem, não me preocupo. 7,88 5,41 4,43 3,93 3,26 5,55 4,88 
Profissionalismo α=α=α=α=0,4600 7,97 7,66 8,05 7,34 8,33 6,27 6,78 
Eu prefiro um trabalho que seja sempre desafiador a 
um trabalho que eu tenho certeza que possa executar. 7,76 7,48 7,50 6,75 7,75 6,27 6,25 
Eu encaro o estudo como um investimento de longo 
prazo 8,18 7,84 8,60 7,93 8,91 6,27 7,31 
ESCALA DE INTERESSE PREOCUPAÇÃO E IMPORTÂNCIA 

Esfera pública α=α=α=α=0,8236 8,67 8,14 8,94 7,60 9,10 7,67 5,94 
Situação econômica do país 8,55 7,77 8,60 7,37 8,96 7,45 6,06 
Desemprego 8,55 7,43 8,54 6,81 8,54 6,91 5,38 
Segurança pública 8,67 8,63 9,24 8,01 9,30 8,23 6,44 
Saúde publica 8,91 8,71 9,37 8,21 9,59 8,09 5,88 
Esfera individual α=α=α=α=0,7889 9,17 9,43 9,77 9,28 9,70 9,43 7,33 
Amor 9,06 9,23 9,71 9,01 9,74 9,32 6,81 
Felicidade 9,24 9,46 9,67 9,18 9,57 9,45 7,69 
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Saúde física 9,00 9,51 9,86 9,42 9,62 9,50 7,63 
Saúde psicológica 9,39 9,54 9,84 9,52 9,88 9,45 7,19 
Esfera social α=α=α=α=0,7448 8,70 8,50 8,91 7,49 9,18 8,33 5,94 
Sua comunidade 8,61 7,80 8,57 6,94 8,94 7,50 5,44 
Seu lazer 8,61 8,61 8,93 7,64 9,22 8,64 6,44 
Seus amigos 8,88 9,09 9,21 7,90 9,39 8,86 5,94 
Esfera familiar α=α=α=α=0,7057 7,68 9,22 9,68 9,26 9,81 6,91 7,22 
Sua  (seu) esposa (o) 7,64 9,27 9,60 9,30 9,74 6,95 7,32 
Seus filhos 7,73 9,18 9,76 9,22 9,88 6,86 7,13 
Esfera financeira α=α=α=α=0,7176 8,71 8,84 9,20 7,51 9,05 8,77 6,78 
Seu patrimônio 8,94 8,82 9,10 7,57 9,07 8,91 6,63 
Dinheiro 8,48 8,86 9,30 7,45 9,03 8,64 6,94 
HÁBITOS, ATIVIDADES E INTERESSES        
Hábitos interioranos α=α=α=α=0,6518 7,04 4,43 3,20 2,88 5,78 4,94 3,85 
Vou ao clube 6,91 4,10 1,66 2,27 5,54 5,27 3,63 
Vou à igreja 7,45 4,73 4,14 3,00 5,96 5,27 3,69 
Freqüento parques / praças / áreas de recreação 
públicas 6,76 4,47 3,80 3,36 5,84 4,27 4,25 
Hábitos culturais e de leitura α=α=α=α=0,5570 7,37 5,44 4,94 4,46 7,20 6,09 5,98 
Leio livros 7,15 5,22 5,13 4,96 7,80 5,82 6,75 
Assisto filmes em casa 7,85 7,29 7,13 6,45 8,68 8,45 7,88 
Freqüento teatros 7,12 3,82 2,57 1,97 5,13 4,00 3,31 
Hábitos caseiros α=α=α=α=0,6822 5,45 5,97 7,57 6,74 7,29 7,73 5,22 
Passo a maior parte do dia em casa (invertido) 3,76 5,28 7,20 6,54 6,70 6,95 4,75 
Passo a maior parte do dia fora de casa 7,15 6,66 7,94 6,94 7,88 8,50 5,69 
Acesso a internet 7,18 8,15 7,40 7,34 8,13 7,68 6,75 
Hábitos de boemia α=α=α=α=0,6639 6,95 7,11 4,80 4,34 7,19 6,97 5,33 
Freqüento bares e boates 6,30 7,19 4,29 4,25 6,81 7,32 5,31 
Freqüento restaurantes para almoçar/ jantar 7,27 7,39 5,64 5,28 7,55 6,64 5,63 
Freqüento cinemas 7,27 6,75 4,47 3,49 7,22 6,95 5,06 
Hábitos esportivos α=α=α=α=0,7927 7,59 5,40 2,18 2,45 5,71 5,59 4,91 
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Pratico atividades físicas 8,21 6,14 3,60 3,63 7,04 6,55 6,50 
Freqüento academia 6,97 4,66 0,76 1,27 4,38 4,64 3,31 
Hábitos de viagem α=α=α=α=0,6455 6,46 5,18 3,96 3,54 5,83 4,39 4,73 
Viajo para a praia. 6,88 6,38 4,81 4,58 7,51 5,73 5,00 
Viajo para o campo 6,88 5,65 4,47 4,19 6,35 5,41 4,94 
Viajo a negócios 5,61 3,52 2,60 1,85 3,62 2,05 4,25 
HÁBITOS DE MÍDIA        
Busca por informação α=α=α=α=0,6599 8,14 5,85 6,30 5,40 8,19 6,70 6,88 
Vejo tv a cabo 7,12 6,38 5,54 5,18 6,49 6,64 6,25 
Leio jornais 8,03 5,62 6,41 5,36 8,01 6,73 6,56 
Leio revistas 8,24 6,09 6,19 5,43 8,36 6,68 7,19 
Atenção à mídia α=α=α=α=0,8417 7,77 6,83 6,48 5,65 8,14 6,77 5,84 
Vejo anúncios na rua 7,67 7,15 7,06 6,34 8,78 7,32 6,25 
Vejo anúncios em lugares fechados 7,88 6,51 5,90 4,96 7,49 6,23 5,44 
Hábitos de mídia de massa α=α=α=α=0,4290 6,85 6,75 6,26 6,03 7,49 7,64 6,16 
Ouço rádio 6,67 6,57 5,91 5,73 7,49 7,55 6,88 
Vejo tv aberta 7,03 6,92 6,61 6,33 7,49 7,73 5,44 
ATITUDE EM RELAÇÃO A CARROS         
Valorização da qualidade intrínseca α=α=α=α=0,8557 8,81 7,97 8,62 6,68 8,33 5,57 7,33 
Carro deve ter um design moderno e bonito 9,33 8,29 9,10 6,67 8,55 6,00 7,56 
Carro deve ser espaçoso e confortável 9,00 8,35 9,13 8,00 8,96 6,55 7,88 
Carro deve ter uma tecnologia avançada 9,09 7,91 8,74 6,84 8,55 5,32 7,81 
Carro deve ter um acabamento (interior) luxuoso 8,12 7,32 7,36 5,04 6,97 4,59 6,56 
Aprecio as novidades tecnológicas 8,52 7,96 8,79 6,87 8,64 5,41 6,81 
Valorização da revenda α=α=α=α=0,6308 8,83 8,27 9,00 8,10 8,87 7,44 7,42 
Carro tem que tem bom valor de revenda (liquidez) 9,00 8,18 8,53 7,48 8,35 6,64 6,00 
Carro deve ser econômico 8,97 8,59 9,40 8,66 9,30 8,18 8,25 
Carro deve ter um preço final baixo 8,52 8,05 9,07 8,18 8,94 7,50 8,00 
Planejamento da compra α=α=α=α=0,6851 8,62 7,18 7,91 6,91 8,24 5,67 6,35 
Pesquiso muito antes de comprar meu carro 8,73 7,84 8,54 7,73 9,26 6,41 7,56 
Compro exatamente o que planejei 8,48 6,86 7,36 7,03 7,91 5,36 5,63 
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Levo sempre em consideração a montadora antes de 
efetuar a compra 8,64 6,84 7,83 5,96 7,54 5,23 5,88 
Paixão por automóveis α=α=α=α=0,7538 8,16 7,03 6,81 5,06 6,52 4,59 5,69 
Dirigir é um prazer 8,21 8,24 8,30 6,84 8,46 6,41 6,06 
Sou apaixonado por carros 8,03 6,73 6,16 4,33 5,91 3,77 5,63 
Considero o carro uma extensão da minha casa 8,24 6,13 5,97 4,01 5,19 3,59 5,38 
Conforto familiar α=α=α=α=0,4020 8,30 6,62 7,25 6,58 7,47 5,86 5,97 
Ao comprar um carro, levo mais em consideração o 
conforto da família do que os desejos pessoais 8,52 6,90 7,31 6,06 7,20 4,64 5,75 
Prefiro carros que não chamem a atenção das pessoas 
e de ladrões e não ligo para exclusividade 8,09 6,34 7,19 7,10 7,74 7,09 6,19 
Controle financeiro α=α=α=α=0,4440 7,82 5,74 5,31 4,13 5,45 5,00 4,75 
Ajusto as finanças para poder trocar o carro com 
freqüência 7,88 5,89 5,60 4,04 5,70 5,00 4,88 
Compro sempre à vista 7,76 5,59 5,01 4,21 5,20 5,00 4,63 

 

 


