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RESUMO 

O objetivo deste estudo, de caráter qualitativo e quantitativo, é compreender as dinâmicas de 

influências nas famílias compostas por jovens entre 18 a 30 anos de idade no momento da 

compra de um automóvel à luz da Teoria do IGI – Intergenerational Influence. Na 

metodologia qualitativa foram realizadas 57 entrevistas em profundidade, na tentativa de 

entender os diferentes papéis exercidos por membros de dez famílias paulistanas compostas 

por pais e filhos jovens, pertencentes às classes AB (critério Brasil do IBGE) e que tivessem 

adquirido um automóvel zero quilômetro nos últimos três meses. Observou-se que o jovem 

tem participação mais ativa quando o automóvel é de uso compartilhado, para seu uso 

próprio, e quando tem disponibilidade de recursos financeiros. Na fase de busca de 

informações a Internet é o meio mais utilizado por eles. A partir de tais informações, na fase 

quantitativa, realizada através de uma WebSurvey com 233 jovens entre 18 a 30 anos, na 

cidade de Belo Horizonte, alguns dados puderam ser comprovados e outros refutados. 

Confirmou-se a influência maior dos jovens quando o automóvel é para seu uso próprio, 

contudo, as análises não comprovaram haver relação entre a influência do jovem e a 

disponibilidade de recursos financeiros dos mesmos. Refutou-se a hipótese de que o uso 

compartilhado gerasse maior participação de todos os membros familiares, no entanto, foi 

possível identificar alguns fatores como sendo determinantes para a ocorrência de alta 

influência do jovem. O jovem tem alta influência no processo de compra quando: é do sexo 

masculino, possui carteira de habilitação, é o iniciador da compra, o automóvel é para seu uso 

próprio, e quando é decisor final da compra. Este trabalho traz contribuições importantes para 

o estudo da influência entre gerações a partir de uma investigação sobre um bem de alto valor 

agregado, o automóvel. Os trabalhos já realizados neste campo de estudo se concentraram, em 

grande parte, em investigar a influência dos pais sobre os filhos. Sob os aspectos gerenciais, o 

estudo demonstra o quanto o núcleo familiar exerce influência no momento da compra de um 

automóvel. O jovem, portanto, tem participação relevante, abrindo novos caminhos na gestão 

de estratégias de vendas, bem como no atendimento, no ponto de venda, além dos meios e 

fontes de busca de informações.  

Palavras-chave: jovens, comportamento do consumidor, influência entre 

gerações, socialização do consumo, modernismo e pós-modernismo em Marketing. 



 

 

 
ABSTRACT 

 

 

The objective of this study, which has a qualitative and quantitative character, is to 

understand the dynamics of family’s influences composed of young people between 18 and 30 

years old while purchasing an automobile based in the IGI’s theory – Intergenerational 

Influence. The qualitative methodology conducted 57 interviews in depth, in an attempt to 

understand the different member roles of ten different families from São Paulo city, composed 

of parents and their young children, of the class level AB (definition of Brazil IBGE) and 

which had purchased a new automobile in the last three months. It was noted that the young 

children has more active participation when the vehicle is purchased to share among the 

family and also when they have financial resources. During the research phase the most 

common tool used by them is the Internet. Based on this information, at the quantitative phase 

it was also realized a web survey with 233 young people between 18 and 30 years which live 

in Belo Horizonte city, and as a result, some data was proved and others were refuted. It was 

confirmed that there is a greater influence of young people when the vehicle is for their own 

use, however, the analyses do not have proved to have the relationship between the influence 

of the young children and their availability of financial resources. It was also refuted the 

hypothesis that a purchase for an automobile that will be share has a participation of all 

family members, however, it was possible to identify some factors as determinants for the high 

influence of the young children. They have high influence in purchase process when: It’s a 

man; someone who has driver's license; someone who initialized the purchase; the 

automobile is for himself and when he’s the final decision-maker. This work brings important 

contributions to the study of the influence between generations from an investigation into a 

well high value-added; the automobile. The work already undertaken in this study field 

focused largely on investigating the influence of parents on their young children. Under the 

management aspects, the study demonstrates how much the core familiar exerts influence at 

the time of automobile purchase. The young therefore has relevant participation by opening 

up new paths in the sales management strategies, as well as in attendance at the point of sale, 

beyond the media and information sources. 

Keywords: young people, consumer behavior, intergeneration influence, 

consumer socialization, modernism and post modernism in marketing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os estudos na área de marketing em busca de um melhor entendimento acerca do 

comportamento do consumidor tem sido foco central de grandes empresas. Casotti (1998) 

resgata os tempos em que o mercado era orientado exclusivamente para a produção, e 

contextualiza o mundo atual, em que o conhecimento abrangente do consumidor já faz parte 

da rotina de grandes empresas em todo o mundo. 

O ANUÁRIO DA ANFAVEA (2010) comprova a importância da indústria 

automobilística brasileira, com 19,8% de participação no PIB Industrial, sendo responsável 

pela geração de mais de 100 mil empregos diretos em 2009. Além disto, o automóvel 

encabeça a lista do sonho de consumo dos brasileiros, de acordo com estudo realizado entre 

consumidores de 18 a 60 anos de classe ABC, pelo Instituto Análise (2009) em todo Brasil. 

Desde as classes mais baixas até as mais altas o automóvel é o maior desejo de compra, 

superando, inclusive, o desejo de ter a casa própria.  

O Brasil já ocupa a quarta posição na produção de automóveis no mundo, 

demonstrando uma imensa capacidade de crescimento em um país cujo número de 

automóveis por habitante ainda é relativamente inferior a muitos países de todo o mundo 

(ANUÁRIO DA ANFAVEA, 2010). 

Com o crescimento do número de fabricantes de automóveis no Brasil, 

conseqüentemente também cresceu as opções de modelos de automóveis, e com isto, a 

competição na indústria automobilística brasileira ficou mais acirrada (ANUÁRIO DA 

ANFAVEA, 2010). Compreender as dinâmicas de consumo se tornou um fator importante 

para atender aos diferentes tipos de demandas dos consumidores (BLACKWELL; ENGEL; 

MINIARD, 2009).  

Para Blackwell, Engel e Miniard (2009) a menção do Século do Consumidor é a 

maneira de se referirem aos consumidores nos dias de hoje. Da análise à estratégia de 

mercado, o comportamento do consumidor influencia todos os estágios de desenvolvimento 

de um novo produto ou serviço.  

Já Dholakia, Firat e Venkatesh (1995) definem o marketing como a melhor 

representação para o mundo pós-moderno. O impacto do pós-modernismo nas disciplinas do 

marketing abre margem para novas estratégias, e Firat e Shultz (1997) ressaltam os impactos 

no comportamento do consumidor. Segundo os autores, o consumidor pós-moderno quer 
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experimentar a diversidade de muitos temas, passado e futuro, sem se fixar em um tempo 

preciso.  

Na tentativa de entender a era moderna e os impactos proporcionados pela 

tecnologia e globalização, Bauman (2001, p.16) considera a velocidade do movimento e o 

acesso aos meios mais rápidos de mobilidade, as principais ferramentas do poder e dominação 

do mundo moderno.  

O processo de aprendizagem do consumidor, denominado de socialização do 

consumo, segundo Ward (1974) sofre grande influência da cultura, normas e valores 

absorvidos na vida familiar, e por isto, há uma necessidade de se estudar o comportamento 

dos consumidores jovens como um passo importante para torná-los clientes fiéis no futuro.  

Este estudo pretende verificar a influência exercida entre os membros das famílias, 

mais precisamente, o processo de influência entre as gerações à luz da Teoria do IGI – 

Intergeneration Influence, elaborada por Mittal e Shah (1997). A Teoria mostra que a 

influência pode ocorrer tanto num movimento descendente, em que os mais velhos 

influenciam o comportamento e o consumo dos mais jovens, quanto ascendente ou IGI 

Reversa, em que os jovens influenciam os mais velhos.  

Desta forma, optou-se por analisar famílias com filhos jovens, de idade entre 18 a 

30 anos, que morassem com os pais, como forma de entender a dinâmica familiar para a 

compra de um automóvel. Entretanto, vale ressaltar alguns motivos importantes para a 

escolha deste público: 

 1 – O núcleo familiar tende a ser cada vez menor. O índice de casais com filhos 

passou de 59,4% em 1992 para 49,4% em 2006. Além disto, cresce o índice de mulheres 

como referência nas famílias, de 22,27% em 1993 para 33% em 2007, sendo 18,1% destas 

mulheres chefes do lar (IBGE, 2008). Botelho, Bourguignon e Cruz (2006) acreditam que tais 

mudanças vêm acompanhadas pela falta de tempo dos pais, pois estes trabalham fora de casa, 

e com isso, os filhos passam a ter que exercer o papel de compradores.   

 2 – Entender a dinâmica das famílias para o consumo de automóveis, produto este 

desejado pelos brasileiros (INSTITUTO ANÁLISE, 2009), e não somente a influência do 

casal.  

 3 – Os jovens representam quase 30 milhões da população brasileira (IBGE, 

2008), e no mundo pós-moderno, em que o consumo tende a ser mais efêmero 

(LIPOVETSKY, 1989), o jovem é um modelo a ser buscado e imitado (CASTRO, 2005). 

 4 – Entender os jovens a fim de fidelizá-los é uma das premissas defendidas por 

Ward (1974). Por isto, os estudos sobre o comportamento destes consumidores pode 
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contribuir na elaboração de estratégias que visem atender as demandas deste público, bem 

como dos outros membros da família.    

Desta forma, delinearam-se dois públicos a serem estudados. Num primeiro 

momento, uma pesquisa qualitativa foi realizada objetivando levantamento de insights 

relevantes quanto aos papéis exercidos no núcleo familiar. Nesta fase foram realizadas 

entrevistas em profundidade individualmente com membros de 10 famílias paulistanas de 

classe AB (de acordo com o Critério Brasil do IBGE), compostas por pais e filhos jovens. 

Com a proposta de entender os itinerários de consumo, em que são abordados todos os passos 

da compra do automóvel, até o seu futuro descarte, foi possível identificar diferentes graus de 

influência em função do tipo de utilização do automóvel, e também da quantidade de 

automóveis na residência. A Internet foi percebida como mais próxima do público jovem na 

etapa da busca de informações, enquanto os pais preferiram visitar as lojas e concessionárias 

de automóveis. 

Na etapa seguinte, de caráter quantitativo, foi elaborado um questionário 

estruturado para testar as informações obtidas na fase qualitativa. Foi realizada uma 

WebSurvey, pesquisa realizada através da Internet, onde foi possível obter 233 entrevistas 

com jovens de idade entre 18 a 30 anos. Os resultados mostraram que, em geral, a decisão 

final da compra é do pai. Contudo, constatou-se que a influência do jovem é maior quando o 

automóvel é para o seu uso próprio, bem como quando dispõe de recursos financeiros. A 

Internet se confirma como o meio de busca de informações mais próximo dos jovens, 

enquanto o pai prefere visitar as lojas e concessionárias de automóveis, e pedir informações 

aos amigos.  

Entretanto, refutou-se a hipótese de que o uso compartilhado gerasse uma 

participação de todos os membros da família.  

O trabalho iniciou-se com a delimitação do tema e a identificação dos objetivos a 

serem alcançados. 

A revisão de literatura procurou abordar o comportamento do consumidor, de 

forma a contextualizar os impactos do mundo pós-moderno, em contraposição com o 

surgimento de novas tecnologias, além da importância da cultura como forma de 

representação social, de forma a compreender as dinâmicas de influência entre as gerações. 
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2 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

 

 

 A Atual configuração mercadológica no setor automotivo aponta para uma oferta 

cada vez maior de diferentes tipos de automóveis, que provoca uma disputa acirrada entre 

empresas deste setor. O crescimento nas vendas de automóveis no Brasil é histórico, tendo 

passado de 1.396.141 unidades vendidas em 2002 para pouco mais de três milhões em 2009 

(ANUÁRIO ANFAVEA, 2010). 

 São muitas as opções de marcas e modelos ofertadas no mercado brasileiro. Nos 

mesmos dados apresentados pela ANFAVEA, até 2009, 25 fábricas de automóveis estão 

instaladas no Brasil e é grande a quantidade de modelos disponíveis, para todos os bolsos e 

gostos. Para o consumidor torna-se difícil a escolha, e para os fabricantes, torna-se também 

mais difícil conquistar os consumidores.  

 Ao mesmo tempo, ainda existe muita demanda no mercado de automóveis no 

Brasil. O número de habitantes por automóvel é de 6,9, se posicionando no último lugar em 

comparação com países de todo o mundo (ANUÁRIO ANFAVEA, 2010). Entretanto, com os 

programas de inclusão social proporcionados pelo governo do Presidente Lula, a partir de 

2002, milhões de brasileiros saíram da linha da pobreza, e uma nova classe C passou a 

consumir produtos que antes eram de exclusividade das classes médias e altas (DATA 

POPULAR, 2009), incluindo o automóvel. 

A partir do contexto de consumo do automóvel, é percebida a importância de um 

entendimento mais abrangente sobre o consumo das famílias a fim de compreender como 

ocorre o processo de compra entre diferentes gerações. Os estudos realizados por Howe e 

Strauss (2007) detalham a importância das gerações como a maior força de poder na história. 

Para eles, o que constitui uma geração são as formas ou circunstâncias segundo a qual fase da 

vida seus membros ocupam no momento. De acordo com esta perspectiva, cada geração 

interfere na próxima e, portanto, as pessoas não agem de acordo com sua idade, mas de 

acordo com padrões seguidos pela memória, linguagem, hábitos, crenças e lições de vida.  

Tais padrões fazem parte da cultura adquirida por cada indivíduo, em que é 

possível perceber a proximidade entre a cultura e o consumo. McCracken (2003) evidencia as 

mudanças ocorridas na antropologia e nos estudos do comportamento do consumidor, em que 

o estudo da cultura e do consumo é uma atividade relacional, já que existem aspectos culturais 

que impactam no consumo e, da mesma forma, existe uma importância do consumo para a 

formação e compreensão da cultura. 
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Segundo Howe e Strauss (2207), o estudo de gerações aponta para um impacto de 

uma geração sobre a outra, e assim por diante. Do ponto de vista do comportamento jovem, 

nos últimos anos, foram realizados muitos estudos objetivando a descoberta de novas 

tendências do comportamento jovem. O Dossiê Universo Jovem 2008, pesquisa realizada para 

a emissora de televisão MTV (2008), trouxe resultados importantes sobre o jovem. Destaca-

se, neste estudo, a independência financeira declarada por 53% dos jovens entrevistados. 

Castro (2005) ressalta que o jovem hoje é muitas vezes um modelo a ser buscado e 

a publicidade apresenta a todo instante, modelos estereotipados de jovialidade que visam 

personificar futuros consumidores, para diferentes tipos de produtos. A moda lançada através 

da mídia faz com que as pessoas sigam um padrão de comportamento de consumo.  

Na visão de Lipovetsky (1989) a proximidade entre moda e efemeridade é um 

ponto de atenção. A moda provoca efeitos na sociedade pós-moderna, sobre os quais o autor 

alerta para a falta de pensamento crítico da sociedade, apenas absorvendo e consumindo o que 

a mídia apresenta. E se a moda é expressa através da mídia, em sua quase totalidade por 

modelos jovens, o jovem acaba sendo um ideal a ser buscado. Castro (2005) chama atenção 

por esta busca imperativa pela jovialidade, ressaltando uma sociedade em que o processo de 

envelhecimento é visto como uma negação, algo a ser evitado. 

Sobre o contexto das gerações, Solomon (2002) chama atenção para o mercado 

adolescente, precisamente os adolescentes da geração Y, (os nascidos entre 1979 e 1994), 

mencionados como os irmãos mais novos da geração X (os Baby Busters, nascidos entre 1960 

a 1976). Para os profissionais de marketing, os adolescentes são “consumidores em 

treinamento”, pois a lealdade à marca neste público se desenvolve durante a adolescência 

(BLACKWELL; ENGEL; MINIARD, 2009; SOLOMON, 2002).  

 Este estudo se justifica primeiro, pela importância que os jovens de hoje têm nas 

decisões de compra de sua família, seja como compradores ou influenciadores. O modo pelo 

qual estes jovens estão “treinando” para serem futuros consumidores é exercido com um 

apoio digital que ainda se desconhecem os seus efeitos, tanto na socialização do consumo que 

acontece agora, quanto na formação destes consumidores e no impacto para gerações futuras.  

 Em segundo está o estudo sobre a influência entre gerações, que vem sendo muito 

abordado nos últimos anos, porém, mais focado na influência dos pais sobre os filhos. Um 

ensaio sobre a IGI realizado por Mittal e Shah (1997), conclui que a IGI será construída como 

uma influência de membros adultos de uma geração sobre membros adultos de outra geração, 

ambos dentro da família. Os autores constataram que a influência entre pais e filhos ocorre 

mais facilmente se houver um forte laço familiar. Porém, ponderam que a influência pode 



21 
 

 

variar por tipo de produto, levando em consideração o risco financeiro, o risco social e a 

performance do produto ou risco percebido.  

 O estudo de Webster e Wrigth (1999) foi realizado com a finalidade de entender os 

efeitos da SFR - Strength Familiar Relationship sobre a IGI – Intergernational Influence. Os 

autores concluíram que a SFR é um bom preditor da IGI. Ademais, foi identificado que a 

classificação de vários produtos, bem como a similaridade e experiência percebida moderam 

esta relação, mas tal moderação varia por tipo de produto.  Os valores e atitudes dos pais 

interferem na consideração de produtos que são tecnologicamente avançados. Nestes casos, a 

SFR não exerce influência, pois outros fatores são mais prováveis de serem considerados. Na 

fase de busca de produtos, também foi constatada pouca relação entre SRF – Strenght 

Relationship Familiar, e IGI. Similaridade nem experiência foram significativos moderadores 

da relação SFR-IGI para produtos de conveniência. Quando a decisão é de baixo risco ou 

envolve bens de conveniência, a experiência dos pais não é relevante. 

 O trabalho realizado por Bravo, Fraj e Montaner (2008) teve foco na influência 

dos pais sobre os filhos para três produtos de consumo: azeite, creme dental e leite. Os autores 

concluíram que as marcas consumidas na casa das famílias permanecem na mente dos jovens 

consumidores, e, portanto, estas marcas são associadas a momentos que os jovens adultos 

viveram com sua família. Desta forma, tais produtos podem ser percebidos como de boa 

qualidade. 

 Os estudos sobre a influência familiar dão uma importante contribuição no 

levantamento de hipóteses a respeito do tipo de produto, no valor do produto, e da experiência 

com o produto (MITTAL; SHAH, 1997). Em uma abordagem que envolve as etapas do 

processo de compra, Davis e Rigaux (1974) pesquisaram a influência entre maridos e esposas, 

trazendo uma importante contribuição sobre vários tipos de produtos e serviços consumidos 

na família, além de classificá-los quanto aos tipos de decisão, desde a individual até a 

conjunta. No entanto, os autores se limitaram a um núcleo familiar sem a influência dos 

filhos. 

 Com relação ao objeto de estudo, a influência do jovem no processo de decisão de 

compra de automóveis, no Brasil existem muitas lacunas, com poucos estudos empíricos 

acadêmicos. Um estudo realizado por Belch et al (1980) evidenciou a existência de alguns 

conflitos familiares na escolha de alguns produtos, dentre eles o automóvel. Tais conflitos 

poderiam resultar na participação individual ou sincrática dos membros familiares, variando 

entre um nível médio ou alto de participação.   
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 Botelho, Bourguignon e Cruz (2006) investigaram a tríade familiar, composta por 

pais e filhos adolescentes, e concluíram que a participação dos adolescentes no processo de 

decisão de compra é maior para produtos mais baratos e para seu uso próprio.  

 No contexto da socialização do consumidor, o estudo realizado por Trindade 

(2002) investigou as influências da comunicação corporativa sobre o comportamento do 

consumo infantil, a partir do olhar de um sociólogo, um psicólogo, um publicitário e uma 

economista. Os resultados apontaram para uma alteração na forma de socialização das 

crianças, limitando o ambiente de socialização de consumo à Internet, em decorrência das 

novas estruturas familiares e das mudanças do mundo pós-moderno. 

 Observa-se nos trabalhos existentes, um foco mais voltado para a influência entre 

casais, e dos pais para os filhos. Beatty e Talpade (1994) chamam atenção para o estudo de 

decisão de compra familiar com sendo uma das áreas mais difíceis de serem estudadas dentro 

de todos os estudos sobre o comportamento do consumidor, e aponta para certo 

negligenciamento da influência dos adolescentes. 

 Diante o exposto, a partir dos resultados obtidos sobre o consumo de automóveis 

das famílias e suas respectivas influências, este estudo poderá auxiliar empresas do setor 

automotivo a traçar estratégias que respondam às novas demandas de mercado. 

 A partir dos dados apresentados, salienta-se lacunas no estudo da influência de 

jovens no consumo familiar, o que corroborou para a elaboração da seguinte questão da 

pesquisa.  
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3 QUESTÃO DA PESQUISA 

 

 

Quais as influências dos jovens sobre a decisão de compra de automóveis nas 
famílias? 
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4 OBJETIVOS 

 

 
4.1  OBJETIVO GERAL 

 

 

Identificar as percepções dos jovens sobre sua influência familiar no processo de 

decisão de compra de automóveis. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

- Identificar a influência de jovens em cada estágio do processo de decisão de 

compra de automóveis; 

- Identificar características do automóvel utilizadas na etapa de avaliação de 

alternativas no processo decisório de compra, que sofrem influência de jovens, como por 

exemplo: marca, modelo, cor, tipo de automóvel, dentre outros; 

- Comparar possíveis diferenças no processo de influência do jovem com aspectos 

relacionados ao perfil e a utilização do automóvel, tais como: sexo, fonte de renda, posse de 

carteira de habilitação e uso compartilhado ou individual do automóvel. 
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 Este trabalho propõe uma análise sobre o comportamento do consumidor jovem, 

com idade entre 18 a 30 anos, e a ocorrência de influência entre a geração de seus pais no 

consumo de automóveis. A revisão de literatura é composta por seções que abordarão os 

conceitos sobre o comportamento do consumidor, do consumidor pós-moderno, o consumidor 

jovem, as influências no comportamento do consumidor, bem como os fatores de influência, e 

os estágios da decisão de compra. O estudo enfatiza a importância do uso das pesquisas e de 

novas contribuições interdisciplinares trazendo novos olhares a respeito do comportamento 

humano. 

 

 

5.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 
 

 

A seguir serão abordados os conceitos a respeito do comportamento de 

consumidor, bem como do consumidor pós-moderno, na tentativa de delimitar novos padrões 

de comportamento advindos do mundo pós-moderno. Além disto, será abordado o 

comportamento do consumidor jovem, a partir de dados atuais que podem esclarecer um 

pouco mais sobre o contexto atual do jovem. 

 

 

5.1.1 Entendendo o consumidor 

 

 

Como é possível perceber diferenças no comportamento do consumidor? E como 

tais constatações podem beneficiar as organizações na tomada de decisão de estratégias? Para 

Casotti (2004) tais indagações reforçam uma orientação de mercado cada vez mais voltada 

para o consumidor. De acordo com Blackwell, Engel e Miniard (2009), se a orientação do 

mercado sofreu alterações durante um longo tempo, da mesma forma, os estudos do 

comportamento do consumidor ganharam mais força.  
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Os autores reforçam a necessidade de entender o consumidor, diante a necessidade 

de entender o ambiente onde ele está inserido, que inclui estudos sobre demografia, grupos de 

influência, motivação, atitudes, mudanças de necessidades e desejos, além de novos estilos de 

vida e novos padrões de vida. Investigar todos os aspectos que envolvem o ambiente do 

consumidor pode, por exemplo, gerar insights para a criação de novos produtos ou para a 

adequação de produtos já existentes, além de estabelecer novos padrões para um melhor 

atendimento (BLACKWELL; ENGEL; MINIARD, 2009). 

Apesar do estudo sobre o comportamento do consumidor ser relativamente 

recente, foi a partir da década de 70 que as pesquisas no campo da indústria se intensificaram 

de modo substancial (GARDNER; GARRET; SHETH, 1988). 

Karsaklian (2004) propõe uma análise pluridisciplinar a fim de compreender o 

comportamento de consumo, que, segundo a autora, é uma ciência aplicada que tem origem 

nas ciências humanas e sociais, e que se destacam a psicologia, a sociologia e a antropologia. 

Desta forma, o estudo do comportamento do consumidor deixa a previsibilidade do consumo 

como objetivo central, para uma compreensão fidelizadora, ou seja, conhecer o consumidor a 

fim de fidelizá-lo. 

A proposta de uma abordagem feita sobre o Comportamento do Cliente por 

Newman, Mittal e Sheth (2001), vai além do comportamento do consumidor. Para eles, o 

comportamento do cliente consiste nas atividades exercidas pelos clientes, seja de produtos ou 

serviços, que desembocam nas decisões de compra, na utilização e pagamento dos produtos 

e/ou serviços adquiridos. As dimensões de consumo variam de acordo com as atividades e 

papéis que as pessoas podem assumir.  

Segundo Solomon (2002), o consumidor é um ator, e dependendo do papel que 

exerce, terá comportamentos diferenciados no momento da decisão de compra. De acordo 

com esta perspectiva, o consumidor ‘ator’ não é o fim, e sim o meio no processo do consumo. 

O consumidor produtor é mencionado por Dholakia, Firat e Venkatesh (1995), no momento 

que o marketing passa a incluir o consumidor não como um target do produto, e sim como um 

produtor de experiências. 

Na atualidade, práticas de mercado com foco voltado para o cliente podem ser 

percebidas em organizações inovadoras, como a Camiseteria.com (2009), empresa de 

camisetas na Internet. A idéia de co-criação dos produtos dá oportunidade para o consumidor-

internauta enviar o seu próprio desenho, que poderá ser escolhido para estampar as camisetas 

através de um processo de votação feito pelos próprios internautas. 
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Outro caso semelhante foi a ação desenvolvida pela Fiat Automóveis, empresa 

fabricante de automóveis no Brasil, que iniciou um projeto pioneiro neste segmento, o 

FiatMio (FIAT, 2010). Por meio de uma plataforma de co-criação, o FiatMio será o primeiro 

automóvel construído no mundo a partir de desejos e idéias de consumidores de todo o 

mundo. Apoiado na plataforma do Creative Commons (2010) - projeto sem fins lucrativos que 

disponibiliza licenças flexíveis para obras intelectuais -, após a apresentação do modelo, 

qualquer pessoa que queira, poderá produzir o seu próprio modelo.  

Na visão de Dholakia, Firat e Venkatesh (1995) os modelos modernos de 

relacionamento com o consumidor alteram a importância do consumidor. Traçando um 

paralelo entre consumidor e produto, os autores consideram que neste novo modelo, tanto o 

consumidor como o produto, assume uma posição de movimento. O relato abaixo descreve 

esse novo modelo: 

 

Isto é, na verdade, a maior partida dos modelos modernos de relacionamento 
do mercado consumidor. Estes modelos largamente assumem um 
consumidor relativamente passivo encontrando um agente de marketing 
ativo. O consumidor ocupou uma posição um pouco fica, como um público 
alvo, recebendo vários produtos – projéteis conduzidos em direção ao 
consumidor público alvo através da ação do marketing. Os consumidores são 
estáticos, produtos se movem. A nova estrutura no marketing tem que 
abandonar estes modelos e considerar estruturas onde produtos são estáticos 
e o consumidor se move, ou mais provavelmente, onde ambos consumidores 
e produtos se movem (DHOLAKIA; FIRAT; VENKATESH, 1995, p.52). 

 

 

Sobre uma abordagem voltada para o fenômeno cultural, McCracken (2003) 

entende que o consumidor transforma o consumo em uma fonte de significados culturais, 

utilizando tais significados para construir mundos individuais e coletivos. Segundo o autor, a 

cultura é, portanto, parte do indivíduo na construção do seu mundo, e pode ser construída a 

partir das experiências de vida, incluindo a interação familiar e com os amigos, mas também 

no momento de consumo. Consumir, mudar e continuar a consumir. É desta forma que os 

bens de consumo se apresentam como instrumentos de continuidade e também de mudança, 

uma vez que auxiliam na capacidade do indivíduo se atualizar, de se inovar. 

Cova e Cova (2001) reiteram a condição do cidadão dos anos 2000, apresentando 

mais interesse nos links sociais e identidades que os objetos de consumo carregam do que nos 

objetos de consumo em si.  

Se para MacCracken (2003) a cultura tem um papel de destaque como influência 

no comportamento humano, Lipovetsky (2004) já aponta tendências de comportamento 
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importantes para a era pós-moderna, ou hipermoderna, como ele próprio intitula. Com o 

aumento do consumo atrelado a uma comunicação de massa cada vez mais envolvente e 

presente na vida dos indivíduos, cresce a necessidade de individualização e ao mesmo tempo 

de pluralização da sociedade. A efemeridade domina o tempo, e predomina o conceito do 

“aqui-agora”. 

Os impactos trazidos pela tecnologia e globalização, são vistos por Bauman 

(2001) como ferramentas de dominação e poder no mundo moderno, uma vez que torna mais 

veloz o movimento e o acesso aos meios de mobilidade. Por isto, a velocidade dita por 

Bauman (2001) acaba alterando de forma significativa o comportamento dos indivíduos, e se 

torna necessário acompanhar tais mudanças e impactos na vida dos indivíduos. 

Além de uma abordagem sobre o mundo moderno e pós-moderno que interferem 

diretamente no comportamento humano, o estudo sobre gerações será abordado, a fim de 

explicitar a fase de transição entre a era moderna e pós-moderna e o comportamento entre as 

gerações. 

 

 

5.1.2  O consumidor pós-moderno 

  

 

A fase de transição entre o modernismo e pós-modernismo influenciou de forma 

evidente o comportamento dos indivíduos. Os estudos sobre o comportamento do consumidor 

evoluíram para atender às demandas advindas do mundo pós-moderno (LIPOVETSKY; 

2004). 

Traçando um paralelo entre a transição da fase moderna e pós-moderna, 

Lipovetsky (2004) preconiza que a ordem social predomina no mundo moderno, e no pós-

modernismo já não há regras a seguir. O consumo de massa e a moda são os responsáveis 

pelo pós-modernismo, uma vez que veiculam uma cultura do prazer, do hedonismo e 

psicologismo. A transição para a pós-modernidade é marcada pela autonomia individual e 

pelo abandono de regras e normas sociais impostas pela modernidade. Já não é mais possível 

a dominação da ordem coletiva social. 

Apesar de argumentar que a modernidade passa a acontecer no pós-guerra, 

Lipovetsky (2004) passa a adotar o conceito de hipermodernidade a partir dos anos 80, 

quando percebe os grandes avanços no mundo, em função da globalização e da tecnologia. O 

individualismo paradoxal é a mais perfeita representação da era hipermoderna. A cultura dos 
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excessos favorece o consumo exagerado e efêmero com o propósito de acompanhar a cultura 

da jovialidade. O relato abaixo contextualiza a menção acima: 

 
Talvez esteja aí o desejo fundamental do consumidor hipermoderno: renovar 
sua vivência do tempo, revivificá-la por meio das novidades que se oferecem 
como simulacros de aventura. É preciso ver o hiperconsumo como uma cura 
de rejuvenescimento que se reinicia eternamente. [...] Na hipermodernidade, 
tudo se passa como se surgisse uma nova prioridade: ficar eternamente 
voltando à juventude (LIPOVETSKY, 2004, p.79-80). 
 

 
Com o propósito de expandir a discussão sobre o impacto do pós-modernismo nas 

disciplinas de marketing, Firat e Shultz (1997) colocam cinco condições para a cultura pós-

moderna, sendo elas:  

i) hiperrealidade - constituição da realidade social através da publicidade ou 

simulação que é poderosamente significada e representada;  

ii) fragmentação - crescente aceitação do dinamismo que conduz a fragmentação 

dos mercados;  

iii) inversão de consumo e produção - o reconhecimento cultural desse valor é 

criado no consumo e não na produção como se postulava no pensamento moderno, tendo com 

isto, um crescimento da atenção e importância dada ao consumo;  

iv) descentralização do sujeito - o ser humano deixa de ser o elemento centro na 

cultura moderna e cresce a aceitação do ser humano como objetivo, e;  

v) justaposições paradoxais - propensão cultural para justapor qualquer coisa com 

qualquer outra coisa, incluindo elementos de oposição, contraditórios e essencialmente 

independentes.  

A perda de compromisso seria uma conseqüência geral de tais condições pós-

modernas. Segundo Firat e Shultz (1997), os impactos da pós-modernidade na cultura e no 

comportamento dos indivíduos impõem uma nova ordem para que o marketing se organize 

através de novos métodos a fim de abrir novos olhares a respeito do consumidor. A partir de 

tais mudanças, os métodos tradicionais já não são suficientes e precisam ser complementados 

com novos olhares, com novas lentes. 

Sobre o marketing no mundo pós-moderno, Dholakia, Firat e Venkatesh (1995) 

postulavam que o marketing já possuía elementos da pós-modernidade desde sua criação, e 

defendiam que em certo sentido ele já nascera pós-moderno, sendo um precursor da chegada 

de uma sociedade maior. Porém, o comportamento deste consumidor, que era racional no 
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passado, foi substituído por um consumidor complexo que pode ser compreendido e 

explicável.  

As mudanças trazidas pela modernidade dificultaram o modo pelo qual o 

marketing percebia e pesquisava o consumidor. Seria natural, portanto, que as lentes fossem 

substituídas, adotando novos métodos de pesquisa, e novas estratégias de mercado 

(CASOTTI, 2004).  

Sobre este aspecto estratégico do marketing, Firat e Shultz (1997) se preocuparam 

em expandir as discussões sobre o impacto do pós-modernismo nas disciplinas de marketing 

com a finalidade de sugerir estratégias, além de novas oportunidades de pesquisas de 

marketing. Segundo os autores, o marketing na cultura pós-moderna se rende a novas 

demandas de comunicação com os consumidores, incluindo demandas que têm forte 

influência dentro das culturas organizacionais. 

Segundo Dholakia, Firat e Venkatesh (1995), consumidores e produtos têm uma 

relação contínua no marketing pós-moderno, pois o consumidor pode ser um articulador na 

produção e reprodução de imagens de um significado simbólico. Se na modernidade o 

consumidor era o centro, na pós-modernidade ele deixa de ser, e passa a fazer parte de um 

ciclo em que as organizações produzem ofertas simbólicas representadas por produtos 

carregados de significados que serão desejados por consumidores, resultando numa relação 

espiral. A FIG. 1 apresenta o estado espiral da relação de pós-consumo e comercialização 

entre consumidores, produtos, e organização: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – Consumidores e produtos na pós-modernidade 

Fonte: DHOLAKIA; FIRAT; VENKATESH, 1994, p. 54. 
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De acordo com Vergara (2005), os conceitos sobre o comportamento do 

consumidor ganharam novas leituras ao longo das décadas com o apoio de outras disciplinas 

das ciências sociais, como a psicologia, a sociologia e mais recentemente a antropologia. 

O antropólogo McCracken (2003) cita uma importante mudança por parte da 

comunidade acadêmica, ganhando um olhar mais abrangente, que não se restringe apenas ao 

comportamento da compra, e que passa a considerar uma interação entre o bem e o 

consumidor antes e depois do momento da compra, fazendo do consumo parte de um 

conjunto de fenômenos do indivíduo que são, acima de tudo, partes de sua cultura.  

Um objeto adquire significado e o mesmo é transferido para o consumidor 

enquanto indivíduo. Portanto, MacCraken (1986) acredita que o significado cultural tem 

influências locais, e por isto cita três fatores que mudam o significado cultural. São elas: o 

mundo culturalmente constituído, os bens de consumo e o consumo individual. A FIG. 2 

apresenta os elementos de movimento e transferência dos significados culturais: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Chave de ligação:          Locação do Significado 

     Instrumento de Transferência do Significado 

 

FIGURA 2 – Movimento e significado da cultura 

Fonte: MCCRACKEN, 1986, p. 72. 
  

Para MacCracken (1986), a cultura constitui o mundo, determina como o mundo é 

visto, pois alimenta o mundo com significados que podem ser caracterizados por meio de dois 

conceitos: categorias culturais e princípios culturais. Como tal, a cultura determina como o 

mundo será moldado pelo efeito humano. 

Sobre a perspectiva das práticas do marketing, Dholakia, Firat e Venkatesh (1995) 

chamavam a atenção para a falta de importância do produto, pois já havia uma 
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comercialização da imagem, e não do produto. O produto, portanto, era a representação de um 

objeto, de uma imagem, que quando comunicada, adquire valor. Sendo assim, os objetos são 

reais e materiais, e são representados pelas idéias, pelas imagens. Segundo os autores, 

sozinhos, os produtos eram apenas ilusões. Esta visão complementa o olhar antropológico que 

MacCracken (1986) atribui para o significado cultural do consumo. 

Com o objetivo de entender as contribuições da antropologia do consumo para o 

comportamento do consumidor, Oliveira (2009) chama atenção para a necessidade de 

compreender as relações de consumo na sociedade. Para isto, se faz necessário o 

entendimento do espaço de significação em que os bens são utilizados. Segundo MacCracken 

(1986), a antropologia do consumo representa o resgate da condição dinâmica do consumo. 

Representando um dos elementos da cultura pós-moderna, Firat e Shultz (1997) 

apresentam o conceito de Homo Consumericus, indivíduo que nasceu pela inversão do 

consumo versus produção. Sob este aspecto, o consumidor não é definido pelas avaliações 

que faz no momento das escolhas de custo benefício, e sim pelas experiências que ele obtém 

através do consumo. 

Cultura e consumo são elementos indissociáveis. A visão de MacCracken (1986) 

de que o objeto adquire significado e este significado é transferido para o indivíduo enquanto 

consumidor chama atenção para características da pós-modernidade. Lipovetsky (2004) 

acredita que no mundo pós-moderno o consumo é exagerado e efêmero. Na medida em que a 

cultura do objeto representa o indivíduo, temos um indivíduo que consome exageradamente, 

de forma hedonista, porém, efêmera, mas que necessita dos objetos de consumo para se 

apresentar na sociedade.  

Desta forma, entender o que leva um consumidor a escolher um produto em 

detrimento de outro; o que o consumidor gostaria que um produto tivesse; ou até mesmo 

identificar oportunidades de novas demandas para novos produtos, passou a ser objetivo 

central nos grandes centros de pesquisa sobre o consumo. 

 O que se pretende a partir de então, é identificar como o consumidor jovem sofre 

as interferências no ambiente social até que se torne um consumidor. O processo de 

socialização do consumidor, descrito por Ward (1974), poderá elucidar os fatores de 

influência nos indivíduos durante a fase de aprendizado de consumo. A partir desta 

abordagem, será investigada, mais precisamente, a influência da família no processo de 

compra, à luz da Teoria do IGI (MITTAL; SHAH,1997), a fim de alcançar os objetivos 

propostos, ou seja, como tais influências ocorrem no processo de compra de automóveis. 
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5.1.3  O comportamento jovem 

 

 

 O adolescente passa por muitas mudanças até que se torne um adulto 

(SOLOMON, 2002). De acordo com Blackwell, Engel e Miniard (2009), tais incertezas fazem 

dos adolescentes consumidores instáveis, pois, em função da necessidade de serem aceitos 

entre seus pares, eles acabam utilizando os objetos de consumo como forma de representação 

social, e, portanto, a troca de produtos, marcas e modelos ocorrem com maior frequência. O 

adolescente busca nos amigos ou na propaganda um modelo ideal que ele possa adotar a fim 

de ser aceito. 

Os benefícios trazidos pela globalização, reduzindo as distâncias, estreitando os 

relacionamentos e estimulando a troca de informações, traça novos perfis de comportamento 

(BAUMAN, 2001).  

Lipovetsky (2004) atribuiu ao consumidor hipermoderno uma necessidade de 

renovação através da vivência no tempo, como forma de combate ao envelhecimento que 

acompanha a rotina do dia-a-dia. Neste cenário, o comportamento do jovem se torna modelo a 

ser seguido. 

Nos últimos anos, uma quantidade enorme de estudos de marketing sobre o 

comportamento dos jovens foi apresentada, com objetivos quase sempre comuns: entender o 

comportamento do jovem num momento de grandes transformações advindas da globalização 

e dos avanços na tecnologia da informação.  

Entre eles se destaca uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha para a MTV 

(2008), o Dossiê Universo Jovem abordou, na fase quantitativa, 2.579 jovens em nove 

capitais brasileiras.  

Com o intuito de entender como os jovens de hoje pensam e agem, algumas 

descobertas revelaram: 

a) A força dos laços familiares; 

b) A presença de laços religiosos como fé e crença em Deus. 

c) Preocupação e expectativa de viverem em uma sociedade mais segura e 

menos violenta, com menos desigualdades sociais. 

d) Preocupação com o futuro profissional. 

e) Muitos se declaram independentes. 
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Sob os efeitos da globalização e dos avanços na tecnologia da informação, o 

estudo trouxe alguns hábitos dos jovens nas novas mídias. Dentre os quais estão: 

• 84% enviam e recebem e-mail; 

• 83% visitam páginas de relacionamento do orkut; 

• 81% trocam mensagens; 

• 75% fazem pesquisas para escola ou trabalho; 

• 73% ouvem música em geral; 

• 69% fazem download de músicas; 

• 68% assistem a vídeos em sites públicos; 

• 68% lêem notícias e drops de notícias; 

 

O jovem hoje é muitas vezes um modelo a ser buscado e a publicidade apresenta a 

todo instante, modelos estereotipados, que vendem imagem jovial que são projetadas pelos 

futuros consumidores destes produtos (CASTRO, 2005). A moda lançada através da mídia faz 

com que as pessoas sigam um padrão de comportamento de consumo. Porém, moda e 

efemeridade estão muito próximas (LIPOVETSKY, 2004).  

Lipovetsky (1989) já chamava a atenção para os efeitos da moda na sociedade pós-

moderna, alertando para uma falta de pensamento crítico da sociedade, apenas absorvendo e 

consumindo o que a mídia apresenta. E se a moda é expressa, em sua quase totalidade por 

modelos jovens, o jovem acaba sendo um ideal a ser buscado. Para Castro (2005) a adoção de 

um estilo de viver jovem é um ato quase imperativo, já que o processo de envelhecimento é 

uma fase que tende a ser evitado e negado pela sociedade. 

Solomon (2002) chama atenção para o mercado adolescente, a quem intitula de 

geração Y, (os nascidos entre 1979 e 1994), mencionados como os irmãos mais novos da 

geração X (os Baby Busters, nascidos entre 1960 a 1976). Para os profissionais de marketing, 

os adolescentes são “consumidores em treinamento”, pois a lealdade à marca neste público se 

desenvolve durante a adolescência.  

Mas se a efemeridade do mundo pós-moderno, dita por Lipovetsky (1989), é um 

marco geracional, tem-se um grande desafio para o marketing em tornar os consumidores 

desta geração em clientes fiéis. 

O estudo de gerações realizado por Howe e Strauss (2007) apresenta o conceito de 

Geração Milênio como sucessora à geração Geração X. Para os autores, a Geração Milênio se 

caracteriza por apresentar estreitas relações com seus pais e famílias estendidas, os levando a 
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uma vida adulta jovem. Além disto, na Geração Milênio percebe-se uma capacidade precoce 

de atividades que leva também a um sucesso precoce. Os jovens têm um papel de destaque, 

seja pela habilidade desenvolvida com os computadores, ou pela capacidade de realizar 

múltiplas tarefas, além do olhar empreendedor.  

Esta é a primeira geração dos ‘nativos digitais’, que para Mayumi e Paiva (2009) 

são aqueles que nasceram no mundo globalizado e dominado por tecnologias, como a Internet 

e o celular, dentre tantos outros. 

Para entender estes fenômenos é preciso e necessário aprofundar os conhecimentos 

sobre a cultura que envolve o indivíduo. É imprescindível compreender a influência da cultura 

do consumo sobre as gerações, e assim pontuar as diferenças da socialização do consumo 

jovem de hoje com a geração dos seus pais.  

Sob a perspectiva da socialização do consumidor, Ward (1974) entende que é um 

momento de aquisição de habilidades e conhecimentos, quando então, os jovens estão aptos a 

atuar como consumidores no mercado de consumo. Embora sempre existam diferenças entre 

as gerações, para esta geração de jovens de hoje, a globalização e a tecnologia têm um papel 

diferenciador na socialização de consumo. 

  

 

5.2  INFLUÊNCIAS NO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 
 

 

Nesta seção, serão abordados os fatores de influência no comportamento do 

consumidor, com um foco importante na influência exercida no núcleo familiar a fim de 

compreender as diferenças entre as gerações. Para tanto, fez-se necessário diferenciar 

conceitos importantes de socialização, socialização do consumidor, além do IGI.  

 

 

5.2.1  Fatores de influência no comportamento do consumidor 

 

 

Muitos estudos envolvem o comportamento de compra familiar, pois a gama de 

produtos que abastece uma família é vasta, tornando-se alvo da atenção de muitas empresas 

(BLACKWELL; ENGEL; MINIARD, 2009; KARSAKLIAN, 2004; SOLOMON, 2002; 

NEWMAN; MITTAL; SHETH, 2001). 
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 Segundo Karsaklian (2004), a família exerce o papel de célula social, que se 

organiza socialmente no dia a dia e representa uma unidade de consumo. É na unidade de 

consumo que a família constitui o foco principal das várias decisões de compra dos produtos 

que consomem. Os desacordos ou conflitos gerados a partir da escolha dos produtos são 

freqüentes, mas é também através do estudo dos conflitos que é possível entender a forma 

como acontece cada estágio da compra. 

 As constantes mudanças nas unidades familiares são, para Blackwell, Engel e 

Miniard (2009), fatores que alteram o comportamento dos consumidores. Os autores citam o 

aumento do número de divórcios, a falta de tempo no lar; a família nuclear isolada, aquela 

cujo núcleo familiar se separa geograficamente dos tios, avós, e outros parentes; interferências 

religiosas em razão do crescimento do número de religiões ou pela falta de interesse em serem 

adeptos de uma religião; mudança no papel das instituições educacionais como impactantes 

na formação dos filhos; as microculturas relacionadas à idade nos valores; a cultura nacional e 

a cultura geográfica.  

 Além disto, alguns fatores são apontados como variáveis estruturais das famílias e 

que também interferem o modo de consumo, conforme citado por Blackwell, Engel e Miniard 

(2009). A idade do chefe da casa, o status marital, a presença de crianças e o status do 

emprego são determinantes de consumo. Solomon (2002) cita ainda o tamanho da família, 

referindo-se à redução do número de filhos.  

 No Brasil, muitas destas mudanças são percebidas nas últimas décadas, e 

conforme dados do IBGE (2008), a diminuição dos lares tem grande destaque, além da 

atuação da mulher como referência e chefe da família. Em pouco mais de dez anos caiu em 

10% o índice de casais com filhos, e a mulher, por sua vez, passou a exercer um novo papel 

dentro do núcleo familiar, se tornando a principal responsável pela família, sendo que muitas 

destas famílias são lideradas por mulheres solteiras com filhos.  

 O ciclo de vida das famílias é um dos fatores de influência no processo decisório 

de compra (BLACKWELL; ENGEL; MINIARD, 2009; KARSAKLIAN, 2004; SOLOMON, 

2002; NEWMAN; MITTAL; SHETH, 2001). As decisões podem variar como conjuntas ou 

individuais, e os papéis exercidos por cada um também podem variar de pagantes, para 

usuários ou compradores, sendo que os papéis podem se repetir para um único membro da 

família. 

 Para as compras individuais, Blackwell, Engel e Miniard (2009) destacam 

diferentes tipos de papéis exercidos pelos membros da família, que são: a) iniciador 

(gatekeeper) - são os que iniciam o pensamento da família sobre a compra de determinado 
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produto e faz a busca de informações; b) o influenciador - é quase um orientador para a 

família sobre como ela deve proceder no processo de compra; c) o decisor - é quem tem o 

poder de compra ou poder de decidir as compras e gastos da família; d) o comprador - é o 

agente que realiza a compra; e por último, e) o usuário - aquele que usa o produto.  

A partir da análise destes papéis, pretende-se investigar como o jovem se 

comporta no processo de decisão de compra de automóveis na família.  

Fatores individuais são determinantes no comportamento do consumidor, que 

podem ser de caráter demográfico, psicográfico e pessoal.  De acordo com Blackwell, Engel e 

Miniard (2009), o crescimento populacional, a expectativa de aumento de idosos, a vontade 

vencer na vida ou de buscar harmonia social, além da personalidade individual em cada ser 

humano, juntos, representam um conjunto de características do comportamento de cada 

consumidor. Porém, quando ocorrem mudanças em alguns desses fatores, - como a mudança 

de necessidades decorrentes da idade, ou a mudança da dinâmica familiar em função do 

nascimento de um filho(a), - tais mudanças são capazes de influenciar o comportamento de 

consumo. 

Além destes fatores ambientais, Blackwell, Engel e Miniard (2009) citam 

influências como a cultura, etnia e classe social, ou influências familiares, e ainda pessoais e 

de grupos sociais, como sendo capazes de moldar o comportamento do consumidor, que por 

sua vez, na mesma medida em que são influenciados, passam a exercer influência sobre 

outros em ambientes diversos. 

Muitos estudos têm apontado a importância de uma visão mais detalhada sobre a 

influência exercida pelo jovem sobre a compra de vários produtos na família. Botelho et al. 

(2006) atribui tais influências às mudanças demográficas e estruturais dos lares, já que a falta 

de tempo dos pais acabam por incentivar os próprios filhos a se tornarem responsáveis por 

adquirirem produtos para seu uso próprio e também para uso da família, provocando uma 

inversão de papéis familiares. 

 A família tem um papel importante na formação dos filhos, tanto no que se refere 

ao caráter, valores e modo de vida, quanto ao ato de se tornarem consumidores 

(BLACKWELL; ENGEL; MINIARD, 2009; KARSAKLIAN, 2004; SOLOMON, 2002; 

NEWMAN; MITTAL; SHETH, 2001). Os efeitos da estrutura familiar já vêm sendo 

estudados como fortes influenciadores no processo de compra familiar. O tipo de família, a 

relação de autoridade entre pais e filhos, e influência de compra do adolescente, podem variar 

de família para família. 
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Este estudo se propõe a investigar a influência entre gerações de pais e filhos. A 

seguir serão abordados mais detalhadamente os fatores de influência intergeracional. 

 

 

5.2.2 Estudo sobre as gerações 

 

 

As mudanças geográficas ocorridas nas últimas décadas impactaram de forma 

significativa a composição e o modo de vida das famílias, que para Ekstrom, Foxman e 

Tansuhaj (1989), contribuíram para o impacto da influência das crianças sobre os seus pais no 

processo de decisão de compra. 

Os estudos sobre a influência entre gerações vêm sendo realizados desde a década 

de 70. Nos últimos anos, a área do marketing buscou aprofundar cada vez mais o 

conhecimento nesta área, com grande ênfase às gerações mais novas. Para Moore e Moschis 

(1979) a importância dada aos jovens se deve ao fato de eles serem cada vez mais um 

segmento especializado no mercado de consumo, e por isto, ganharam a atenção entre 

marqueteiros, responsáveis por políticas públicas, educadores de consumo e estudantes de 

socialização e comportamento do consumidor. 

A Teoria do IGI elaborada por Mittal e Shah (1997), é um importante construto 

sobre a influência entre as gerações. A teoria aborda os fatores de influência entre as gerações 

e constata existência de influência em dois sentidos, podendo ocorrer tanto num movimento 

descendente, ou seja, os mais velhos influenciando o comportamento e o consumo dos mais 

jovens, quanto ascendente, os jovens influenciando os mais velhos, a que os autores atribuem 

o nome de IGI Reversa. 

Um estudo mais recente realizado por Howe e Strauss (2007) faz um 

detalhamento das gerações do continente americano ao longo de dois séculos. Um dos 

parâmetros utilizados para classificar cada geração foi o cenário vivido em cada época. Para 

complementar a análise, os autores buscaram representar as gerações com personalidades 

masculinas e femininas que marcaram a época, e finaliza a abordagem com o arquétipo 

resultante do comportamento de cada uma das gerações. O QUADRO 1 apresenta as gerações 

a partir do século XIX: 
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QUADRO 1 – Adaptação do quadro – América como uma seqüência de gerações 

 
GERAÇÃO 

Anos de 
nascimento 

Membro famoso 
(homem) 

Membro famoso 
(mulher) 

Época na qual os 
membros nasceram 

 
Arquétipo 

Missionário 1860-1882 Franklin Roosevelt Emma Goldman 
Terceiro grande 

despertar 
Profeta 

Perdido 1883-1900 Harry Truman Dorothy Parker - Nômade 

GI 1901-1924 John F. Kennedy Katharine Hepburn 
Depressão – Segunda 

Guerra Mundial 
Herói 

Silêncio 1925-1942 
Martin Luther 

King, Jr. 
Nancy Pelosi - Artista 

Boom 1943-1960 George W. Bush Hillary Clinton 
Revolução 

Consciência 
Profeta 

Geração X 1961-1981 Barack Obama Sarah Palin - Nômade 

Milênio 1982-2005 Mark Suckerberg Hilary Duff Crise do Milênio? Herói? 

Pátria 2005-2025 - - -  

Fonte: HOME; STRAUSS, 2007, p. 44. 

 
Ao longo das gerações, os autores apresentam quatro arquétipos, que se mantém, 

ao longo das décadas, na mesma ordem: profeta, nômade, herói e artista. Tal repetição indica 

a existência da influência de uma geração no comportamento da próxima geração, de forma 

que os arquétipos voltam a se repetir em contextos sociais diferentes. 

Para a geração jovem nascida entre 1982 a 2005, os autores atribuem o nome de 

Geração Milênio, ainda sem definições quanto à época e ao arquétipo sugerido. Mayumi e 

Paiva (2009) chamam atenção para o comportamento da primeira geração de nativos digitais, 

cujos nascimentos se deram no mundo da Internet, dos telefones móveis, e tantas novas 

tecnologias.  

Entretanto, nem todos os autores se referem a esta geração desta forma, sendo 

conhecida também por Geração Y (BLACKWELL; ENGEL; MINIARD, 2009; SOLOMON, 

2002). Segundo Solomon (2002), a Geração Y (os nascidos entre 1979 e 1994) são os irmãos 

mais novos da Geração X (os Baby Busters, nascidos entre 1960 a 1976).  

Em todas as definições elencadas, o jovem tem papel importante, já que o seu 

comportamento é estudado em função da geração dos seus pais, porém, em um novo contexto 

social. Alguns trabalhos acadêmicos relatam a importância de um bom relacionamento 

familiar como um elemento de diferenciação, na medida em que podem contribuir para a 

influência entre pais e filhos, conforme mostrados a seguir. 

Para Bristol, Grewal e Mangleburg (1999), o poder de influência dos jovens 

adolescentes varia por tipo de família. Famílias em que a hierarquia e autoridade são muito 

valorizadas não permitem que os jovens tomem as decisões com a mesma liberdade que as 
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famílias que têm uma relação menos hierárquica. Os autores concluem que a hierarquia é 

representada principalmente pelas estruturas familiares, mostrando que famílias em que há 

mães ou pais solteiros têm uma hierarquia menor do que as famílias compostas por pais 

casados com filhos. 

Na medida em que tantos fatores moldam o comportamento do indivíduo, Ward 

(1974) considera que a socialização do indivíduo como consumidor é uma etapa da vida dos 

jovens, um processo no qual adquirem habilidades, conhecimentos e atitudes relevantes para 

que possam se tornar consumidores. 

A partir deste conceito, Blackwell, Engel e Miniard (2009) enfatizam a condição 

dos jovens, que para os profissionais de marketing são vistos como “consumidores em 

treinamento”, apontando uma oportunidade, pois a lealdade à marca se desenvolve durante a 

adolescência. 

O comportamento do indivíduo enquanto consumidor não é formado apenas pelos 

pais ou familiares, mas também por outros fatores. Segundo Blackwell, Engel e Miniard 

(2009) e Solomon (2002), é importante ressaltar que influência familiar ou domiciliar é 

apenas um dos fatores ambientais sobre o comportamento do consumidor. Há ainda outras 

influências advindas do ambiente de convívio, como a cultura, etnia e classe social, e também 

as influências pessoais e de grupos. 

A cultura é apresentada por MacCracken (2003) como parte do indivíduo. Os 

valores, as crenças, as normas sociais e os fatores ambientais, moldam o comportamento do 

ser humano, e para os jovens prestes a entrar no mercado de consumo, tais fatores determinam 

grande parte dos seus comportamentos enquanto futuros consumidores. 

  

 

5.2.3  Fatores de influência entre as gerações 

 

 

Torna-se importante relatar alguns estudos que contribuíram para ampliar o 

conhecimento sobre a influência no processo de compra dentro do núcleo familiar. 

Com o objetivo de entender a dinâmica de compra de bens e serviços entre casais, 

Davis e Rigaux (1974) abordou os tipos de influência exercida nas três primeiras fases de 

compra: reconhecimento do problema, busca de informações e decisão final. O resultado do 

estudo, apresentado no QUADRO 2, indica o padrão de influência entre os cônjuges 

comparando os três estágios do processo de compra: 
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QUADRO 2 – Padrões de influência dos três estágios do processo de decisão de compra 

 Fases de compra 

Padrão de influência 
Reconhecimento do 

problema 
Busca de informações Decisão Final 

Marido dominante 2 3 2 
Autonômico 10 9 5 
Sincrático 7 6 13 
Esposa Dominante 6 7 5 

 

Fonte: DAVIS; RIGAUX, 1974, p. 55. 
  

 Os padrões de influências encontrados por Davis e Rigaux (1974) foram: o marido 

dominante, ou seja, o marido tem o poder de compra, o autônomo, em que cada um decide 

pela compra do seu produto; o sincrático, compras feitas em conjunto, e a esposa dominante, 

em que a esposa tem o poder de compra. Os resultados destes estudos evidenciaram em que 

fases ocorrem maior influência de um dos pares, e em que fases as influências são 

compartilhadas ou não. Percebe-se, por exemplo, que na fase de reconhecimento do problema 

as decisões tendem a ser mais autônomas, bem como na busca de informações. Apenas para a 

fase de decisão final é percebida uma decisão em conjunto.  

 No entanto, o estudo detalhou como ocorrem tais decisões para uma lista 

considerável de bens e serviços adquiridos pelos casais, conforme mostrado na FIG. 3, 

abaixo: 
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FIGURA 3 – Extensão dos papéis de especialização de acordo com a influência relativa de maridos e esposas 

Fonte: DAVIS; RIGAUX, 1974, p. 54. 
  

 A dimensão familiar apresentada por Davis e Rigaux (1974) não considera a 

participação dos filhos e, portanto, a influência deles na compra dos produtos consumidos 

pela família. No entanto, é importante a época em que o estudo foi realizado, no início dos 

anos 70, em que os estudos envolvendo a influência entre gerações ainda eram relativamente 

emergentes, e desta forma, este trabalho dá uma importante contribuição no que se refere à 

investigação de um leque maior de produtos e serviços adquiridos em uma família. 

 É importante relacionar estudos anteriores realizados sobre a influência de 

crianças no processo de compra das famílias. Ekstrom, Foxman e Tansuhaj (1989) realizaram 

um estudo sobre o consumo de alguns itens na família. Neste estudo foi constatado que a falta 

de recursos financeiros dos filhos é um limitador da sua influência. Foi constatado que o 

automóvel da família, por exemplo, é uma decisão feita inteiramente pelos pais, enquanto o 
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creme dental do filho é uma decisão inteiramente feita pelo filho. Para este estudo em 

específico, todos os dados coletados consideraram a opinião de todos os membros da tríade 

familiar. 

 A partir de uma perspectiva de socialização do consumo, Moore e Moschis (1979) 

encontraram diferenças relativas ao sexo, classe social, amigos, família e a própria maturidade 

do adolescente no que se refere à forma de consumir produtos.  

Tais constatações podem ser evidenciadas em outros estudos, apresentando, por 

exemplo, a falta de recursos financeiros dos jovens e crianças como um limitador da 

influência deste público a produtos de alto valor (EKSTROM; FOXMAN; TANSUHAJ; 

1989; BRAVO; FRAJ; MONTANER, 2008).  

Para compreender as diferenças entre gerações e os impactos no mercado de 

consumo, Mittal e Shah (1997) realizaram uma análise a respeito da literatura existente, 

correlacionando a influência intergeracional (IGI) – com a socialização do consumidor. Ward 

(1974, p.1) atribui o conceito de socialização do consumidor como “um processo em que os 

jovens adquirem habilidades, conhecimento, e atitudes relevantes para seu funcionamento 

como consumidores no mercado.”  

Mittal e Shah (1997) extrapolam um pouco mais este conceito, considerando que 

para adquirir tais habilidades, conhecimentos e atitudes, os jovens sofrem influências de 

vários agentes além dos pais, tais como: a mídia, os amigos, as escolas, dentre outros.  

Se os pais ou as influências ocorridas dentro da família são os únicos agentes de 

influência no IGI, na Socialização do Consumidor a influência só ocorre de pais para filhos. 

Além disto, a IGI é uma via de mão dupla, sendo considerada IGI direta quando os pais 

influenciam os filhos, e IGI inversa quando os filhos influenciam os pais. Enquanto a 

Socialização do Consumidor começa na infância, a IGI começa mais tarde, quando os filhos 

já são adultos, ou quando já dispõem de algum recurso financeiro.  

A FIG. 4 apresenta as diferenças entre a Socialização do Consumidor e a 

Influência Intergeracional - IGI: 
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FIGURA 4 – Diferença entre Socialização do Consumidor versus IGI 

Fonte: MITTAL; SHAH, 1997, p. 56. 
 

 É importante retomar à primeira abordagem de influência ambiental no 

comportamento do consumidor apresentada por Blackwell, Engel e Miniard (2009), em que 

estão elencadas cultura, etnia e classe social. Identificar mudanças de comportamento 

decorrentes de mudanças culturais antes dos concorrentes pode ser uma grande oportunidade. 

O mundo pós-moderno, dominado pelas novas tecnologias de comunicação como a Internet e 

os telefones móveis, por exemplo, provocaram novos comportamentos, já que surgem com 

tais ferramentas, novos hábitos, novos valores, novas atividades.  

 Se a socialização do consumidor acontece na infância, as crianças desta geração, 

dita por Howe e Strauss (2007) como Geração Milênio, já estão aprendendo a se socializar 

como consumidores através de tais ferramentas. Um estudo realizado por Trindade (2002) 

investigou as influências da comunicação corporativa sobre o comportamento do consumo 

infantil no Brasil, a partir do olhar de um sociólogo, um psicólogo, um publicitário e uma 

economista. Os resultados apontaram para uma alteração na forma de socialização das 

crianças, limitando o ambiente de socialização de consumo à Internet, em decorrência das 

novas estruturas familiares e das mudanças do mundo pós-moderno. 

Se analisadas duas gerações anteriores a Geração Milênio, constata-se que o uso 

de tais ferramentas só foi possível na idade adulta e, portanto, o que se destaca são outras 

habilidades adquiridas na infância e na adolescência, que diferem muito das gerações mais 

Influência da mídia, dos 
pares e instituições não 
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Influências na infância 
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novas, ou da própria Geração Milênio. Tais habilidades foram adquiridas no momento de 

socialização do consumo, e, portanto, em outro contexto social.  

 A respeito da influência entre as gerações – a Teoria do IGI (MITTAL; SHAH, 

1997) apresentam três bases de influência, sendo elas: experiência, controle de recursos e 

similaridade percebida. O fator experiência está ligado ao conhecimento sobre o produto e as 

informações que um indivíduo possui sobre determinado produto. Os filhos podem perceber 

seus pais como muito experientes na compra de um imóvel, bem como os pais podem 

perceber seus filhos como experientes para a compra de computadores.  

 Mas como saber a percepção dos jovens a respeito das experiências de seus pais? 

E até que ponto os pais reconhecem nos filhos conhecimentos específicos? E para quais tipos 

de produtos isto ocorre? 

 Sobre a experiência, a primeira base para influência citada por Mittal e Shah 

(1997), foi constatada que, quanto maior a experiência dos filhos com o produto, maior será a 

influência sobre os pais. E quanto menor a experiência dos filhos com o produto, maior será a 

influência dos pais sobre os filhos. 

O controle de recursos que os pais exercem sobre seus filhos, segunda base para 

influência citada pelos autores, gera uma IGI maior. E o contrário pode acontecer quando os 

filhos têm o controle dos recursos dos pais, sendo, neste caso, IGI inversa. Ou seja, quanto 

menor for a capacidade de recursos financeiros dos filhos, maior será a influência dos pais 

para a compra de produtos.  

A última fonte de influência da IGI está ligada a similaridade percebida em 

relação ao estilo de vida. Quando os pais percebem nos filhos uma similaridade quanto ao 

estilo de vida, a IGI tende a ser maior. Logo, quanto maior a percepção dos pais de 

similaridade de estilo de vida dos filhos, maior a influência dos filhos sobre os pais. A FIG. 5 

ilustra o modelo de influência dos autores, considerando as bases de influência e outros 

fatores relacionados a relacionamento familiar e ao produto: 
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FIGURA 5 – Um modelo conceitual da influência intergeracional 

Fonte: MITTAL; SHAH, 1997, p. 60. 
 

Sobre a similaridade percebida, a influência dos filhos sobre os pais pode ocorrer, 

na medida em que os pais, ao perceberem semelhanças com relação ao estilo de vida dos seus 

filhos, buscam referências da moda que possam expressar o mesmo estilo de vida, que pode 

ser a busca pela jovialidade (LIPOVETSKY, 1989). 

Apesar dos autores não enfatizarem, o oposto pode ocorrer, ou simplesmente, os 

pais podem não percebem semelhanças quanto ao estilo de vida, e esta passa a não ser uma 

fonte de influência.  

 A influência entre gerações – IGI se preocupa com todas as interações ocorridas 

entre adultos dentro da família. Não ignora a influência entre pais e filhos na infância, mas 

aponta para uma influência menor, já que o controle de recursos é maior, e que as crianças 

ainda não estão totalmente inseridas no ambiente de consumo.  

 A força dos laços familiares é um fator determinante, segundo Mittal e Shah 

(1997) para a ocorrência de IGI. Enquanto crianças, o aprendizado do consumo guia uma 

série de valores durante a vida adulta. Ward (1974) menciona o desenvolvimento cognitivo, o 

aprendizado imitativo e observacional e a influência interpessoal como três áreas de 

importância dentro do processo de aprendizagem e do conteúdo de aprendizagem. A forma 

pela qual o indivíduo aprende a consumir é determinante para o comportamento deste 

indivíduo como um futuro consumidor.  

O estudo realizado por Moschis (1985) teve enfoque na influência da 

comunicação familiar sobre a socialização do consumo de crianças e adolescentes. O autor 

investigou a comunicação familiar entre pais e filhos, e examinou o seu papel na 

aprendizagem do consumidor. Concluiu, portanto, que a influência no comportamento de 
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consumo dos seus filhos ocorre em situações específicas, e pode variar por tipo de produto, ou 

o estágio no processo de decisão de compra, além das características individuais dos 

consumidores. 

A seguir, serão abordados os estágios de decisão de compra a fim de compreender 

a dinâmica de consumo e os papéis exercidos pelos consumidores. 

 

 

5.3  DECISÃO DE COMPRA 

 

 

 Nesta seção serão abordados os estágios de decisão de compra como um suporte 

para entender como tal processo acontece no mercado de consumo de automóveis. Para isto, 

serão utilizadas também abordagens a respeito do mercado automotivo e como a decisão 

ocorre. 

  

 

5.3.1  Estágios de decisão de compra 

 

 

 Segundo Blackwell, Engel e Miniard (2009, p.73), o modelo PDC denominado 

Processo de Decisão de Consumidor, “representa um mapa rodoviário das mentes dos 

consumidores que os profissionais de marketing e gerentes podem utilizar como guia na 

composição de seus mix de produtos, suas estratégias de comunicação e vendas”. A ilustração 

do modelo é mostrada na FIG. 6: 
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FIGURA 6 – Modelo PDC – Processo de decisão do consumidor 

Fonte: BLACKWELL; ENGEL; MINIARD, 2009, p. 73. 
 
 

 Para Solomon (2002), o processo de compra pode ser automático com base em 

poucas informações, ou em uma única informação mais relevante. Pode também tomar mais 

tempo do consumidor, por representar uma maior importância ou valor maior do produto. 

No processo de busca de informações, Blackwell, Engel e Miniard (2009) 

apontam vários caminhos, e distinguem os tipos de conhecimento do consumidor em relação 

ao produto, como: o conhecimento da existência do produto; o conhecimento dos atributos e 

associações do produto (envolvendo imagem da marca, benefícios como durabilidade, preço, 

garantia); o conhecimento de compra (quanto custa, quando comprar, onde comprar); o 

conhecimento de consumo e de uso (o desconhecimento de como se utiliza pode não gerar o 

interesse de compra); e o conhecimento da persuasão (como os consumidores respondem a 

esforços persuasivos). 

O repertório de fontes para a busca da informação sobre produtos e serviços é 

grande (BLACKWELL; ENGEL; MINIARD, 2009) e tende a ser cada vez maior. Os amigos, 

colegas e a família são fontes de busca de informação quando se pretende comprar algum 

produto. Em alguns casos, os vendedores também se tornam fontes de busca de informação. A 

mídia, através de campanhas publicitárias, anúncios em jornais e revistas, dentre outros, é 

chamada de fonte de informação não pessoal. Já a experiência pessoal, ou seja, a 

experimentação prévia de um produto pode ser facilitadora da venda, caso tenha sido 

satisfatório para o consumidor, ou dificultadora da venda, caso o produto tenha apresentado 

problemas, ou algum tipo de desagrado ao consumidor. 
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A avaliação de alternativas é um processo em que os clientes selecionam uma 

entre várias alternativas a partir dos dados disponíveis. Segundo Newman, Mittal e Sheth 

(2001), os passos percorridos neste processo recebem o nome de “modelos de escolha”, e 

elencam duas categorias de modelos de escolha: 1) escolha do modelo compensatório; e 2) 

escolha do modelo não-compensatório. No primeiro, a escolha é feita se compensando 

atributos negativos em detrimento de atributos positivos, para variados tipos de compensação. 

No caso do modelo não-compensatório, os modelos mais citados são: 

• Modelos conjuntivos: o consumidor estabelece limites mínimos em um 

conjunto de atributos que considera importante. 

• Modelos disjuntivos: o consumidor compensa um atributo por outro. 

• Modelos lexicográficos: o consumidor estabelece um ranking de importância 

dos atributos escolhidos. 

• Modelos de eliminação por aspectos: se parece com o lexicográfico, porém, 

além de classificar os produtos em ordem de importância, o consumidor define 

valores de eliminação. 

 

Do ponto de vista das influências no momento da busca de informações, Solomon 

(2002) cita a figura do cibermediador como indivíduo intermediário no processo de seleção 

das alternativas de compra. Ele ajuda a filtrar e organizar as informações do mercado desejado 

de forma rápida e possibilita a identificação e avaliação on-line.  Algumas formas assumidas 

pelos cibermediadores variam, como por exemplo:  

• O Google e o Yahoo são formas de serviços que agregam grande variedade de 

sites diferentes em um só portal. 

• Sites que avaliam ou filtram sites ou informações mais relevantes, é outra 

forma de um cibermediador.  

• As redes de relacionamento, através dos fóruns, fã-clubes e grupos de usuários 

possibilitam uma discussão sobre produtos como: música, entretenimento, 

moda, dentre outros. 

• Sistemas de pagamento eletrônicos através dos intermediários financeiros; 

• A inteligência na utilização de softwares que permitem realizar o que chamam 

de filtragem colaborativa, a fim de conhecer o comportamento do consumidor 

a partir de informações e compras feitas pelos próprios consumidores é uma 

forma facilitadora dentro do processo de seleção de alternativas.  
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Para Blackwell, Engel e Miniard (2009), a avaliação das alternativas de compra 

dos consumidores pode sofrer influências ambientais e também, diferenças individuais. A 

cultura, a classe social, as influências pessoais, a família e a situação são fatores ambientais 

que interferem no processo de avaliação das alternativas, assim como o dinheiro disponível do 

consumidor, a motivação e o envolvimento com a compra, o conhecimento do produto, as 

suas atitudes e personalidades, valores e estilo de vida são determinantes para que haja 

comportamentos diferenciados para diferentes pessoas. 

Segundo Newman, Mittal e Sheth (2001), o consumidor tem três respostas 

possíveis após o uso de um produto, que são: abandono, reclamação ou lealdade. As fases 

seguintes do processo de compra, denominadas consumo e pós-consumo são importantes para 

que o consumidor volte a recomprar e se torne um cliente fiel à marca.  

 

 

5.3.2  Mercado automotivo 

 

 

O crescimento da indústria automobilística brasileira atinge proporções cada vez 

maiores. De acordo com dados do ANUÁRIO ANFAVEA (2010), em 1998 o número de 

habitantes por automóvel era nove, e em 2007 este número caiu para 7,4 habitantes por 

automóvel. Em 1999 o Brasil ocupava a posição de 11º lugar na produção de automóveis com 

1.357.000 unidades ao ano. Em quase dez anos a produção mais que dobrou, passando a 

marca de 3.216.000 mil unidades ao ano e subindo para a 6ª posição na produção mundial de 

automóveis. Com isto, o Brasil ficou na frente de países como a França, Espanha, Canadá, 

México, Rússia, Reino Unido e Itália. 

Apesar do avanço obtido em 10 anos, o número de habitantes por automóvel ainda 

é um dos menores do mundo, o que denota uma grande lacuna ainda não atendida de 

consumo, de um bem que é o sonho de consumo da maioria dos brasileiros (INSTITUTO 

ANÁLISE, 2009). No Brasil, ter um automóvel é mais importante do que a ter uma casa 

própria, aparecendo como a principal prioridade de compra e/ou troca, independente da classe 

social. No entanto, é importante ressaltar as diferenças entre as classes sociais no que diz 

respeito à compra do automóvel, citada por 42% da classe C, e à troca do automóvel, citada 

por 37% da classe AB, revelando um retrato das diferenças sociais no Brasil. O QUADRO 3 

apresenta os cinco bens mais citados como sonho de consumo dos brasileiros. 
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QUADRO 3 – Sonho de consumo dos brasileiros 

Total Classe AB Classe C 
Sonho de consumo 

Compra Troca Compra Troca Prioridade Compra Troca Prioridade 

Automóvel 36% 15% 20% 37% 44% 42% 12% 41% 

TV de LCD 35% 3% 38% 7% 32% 36% 1% 26% 

Computador/ Laptop 33% 5% 18% 14% 24% 37% 3% 29% 

Reforma da casa 31% 12% 30% 10% 35% 29% 11% 33% 

Casa / Apartamento 31% 8% 25% 10% 39% 32% 7% 38% 
 

Fonte: INSTITUTO ANÁLISE (2009). 
 

A indústria automobilística tem um importante papel na economia do país, sendo 

responsável pela geração de empregos, e parte importante do PIB brasileiro. Os 50 anos da 

indústria, apresentados pela ANFAVEA (2009) apontam que só em 1998 foram quatro 

fábricas instaladas, e em 1999 chegaram mais quatro. Em menos de seis anos, mais de onze 

fábricas foram instaladas no Brasil.  

  Diante deste cenário competitivo, torna-se cada vez mais difícil manter fatias de 

mercado altas como antes e, portanto, conquistar consumidores e mantê-los fiéis torna-se um 

desafio imposto a quem pretende continuar a atuar e ter uma participação maior de mercado. 

Poucos estudos empíricos verificaram a influência da família na compra do 

automóvel. O trabalho de Davis e Rigaux (1974) coloca o automóvel como uma compra 

autônoma, ou seja, o marido e a mulher decidem pela compra do seu automóvel, embora o 

automóvel estivesse mais próximo da compra em que o marido domina a decisão. 

Entretanto, Moore e Moschis (1979) concluíram que a decisão da compra do 

automóvel é um dever de casa do marido. No que se refere à decisão de compra do 

automóvel, a bibliografia atual não apresenta estudos voltados para este foco específico, de 

forma a auxiliar no entendimento da evolução que este tema possa ter sofrido. 

Outros estudos, citados anteriormente, relatam as influências na decisão de 

compra de outros tipos de produtos, e contribuem para elaboração de hipóteses a respeito do 

consumo de automóveis. Fatores como o alto risco percebido, o valor do produto, a 

experiência ou a similaridade percebida, podem ser fatores de relevância no processo de 

compra do automóvel. 

Compreender o processo de compra, além das influências exercidas pelo real 

comprador, é importante para que os fabricantes de automóveis direcionem as suas estratégias 

de marketing de maneira mais adequada. Aprofundar o conhecimento sobre a dinâmica 

familiar, e entender em que medida o jovem pode influenciar ou ser influenciado, pode ajudar 
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a entender o comportamento e as diferenças das gerações no mundo pós-moderno. Tais 

descobertas podem auxiliar na formulação de estratégias mais eficazes, trazendo mais do que 

dados sócio-demográficos a respeito do jovem, mas também dados de ordem mais qualitativa 

sobre a dinâmica familiar para este tipo de produto.  

Desta forma, Tais descobertas auxiliarão as empresas do setor na definição de 

estratégias mais agressivas frente à novas demandas dos consumidores. 
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6 METODOLOGIA 

 

 

A seguir serão apresentados os tipos de metodologias de pesquisas de mercado 

previstas para alcançar os objetivos propostos. 

 

 

6.1  UNIDADE DE ANÁLISE 
 
 

A pesquisa proposta utilizará, na primeira etapa, a família como unidade de 

análise, e na segunda etapa, jovens de 18 a 30 anos. 

 

 

6.2  UNIDADE DE OBSERVAÇÃO 

 
 

A pesquisa tem um papel importante nas Ciências Sociais, embora não tenha o 

mesmo reconhecimento ou prestígio que as Ciências Físicas e Biológicas. Gil (1999) cita a 

imprevisibilidade do ser humano, e até a subjetividade do entrevistador mediante o objeto 

estudado, como alguns dos motivos para tal fato, mas defende a possibilidade de tratar o ser 

humano de forma científica.  

No mundo do marketing o conhecimento do ser humano é uma das maiores fontes 

para atingir o seu maior objetivo, que segundo Malhotra (2001) consiste em identificar e 

satisfazer as necessidades do cliente. Assim, torna-se necessário que todo o processo de 

pesquisa tenha um planejamento sistemático em todos os estágios do processo de pesquisa de 

marketing. 

Ao delimitar o campo de pesquisa, de acordo com a dimensão necessária ou 

desejada, Malhotra (2001) considera importante que a população tenha características 

comuns. Para Babbie (1999), a população representa uma especificação teórica do universo, e 

MacDaniel e Gates (2003) consideram que para obter as informações necessárias é importante 

definir uma população de interesse.  

A pesquisa será dividida em duas etapas. Na primeira etapa, de caráter qualitativo, 

utilizará como unidade de observação famílias com filhos jovens morando com os pais e que 
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todos possuam carteira de habilitação. Na segunda etapa, de caráter quantitativo, a unidade de 

observação serão os jovens de 18 a 30 anos. 

 

 

6.3  PESQUISA QUALITATIVA 
 
 

Para melhor obtenção dos resultados, serão realizadas entrevistas individuais, ou 

em profundidade, utilizando o método dos itinerários de consumo (DEJEAUX, 2000). Para 

Campos, Casotti e Suarez (2005), o método dos itinerários “apresenta-se como uma 

ferramenta de pesquisa que reflete na sua estrutura uma visão que vai além do momento da 

compra, incluindo a interação entre o consumidor e o bem antes e depois da aquisição.” Desta 

forma, o método dos itinerários de consumo, perpassa todo o processo que antecede a compra 

até o uso do produto e possível troca. 

Segundo Vergara (2005), há um caráter subjetivo da pesquisa qualitativa, que 

contempla a descoberta, a valorização do mundo dos sujeitos. Por se tratar de uma pesquisa 

exploratória, o processo de pesquisa é flexível e não estruturado, visando geração de insights 

e melhor compreensão do problema (MALHOTRA, 2001). 

Do ponto de vista da sua natureza, a pesquisa objeto deste projeto será aplicada, 

pois visa gerar resultados que são passíveis de serem aplicados. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa classifica-se como um 

levantamento (GIL, 1999), já que este tipo de pesquisa se caracteriza pela pergunta feita 

diretamente às pessoas cujo comportamento se deseja conhecer.  

Os dados apresentados nesta fase da pesquisa fazem parte de um estudo realizado 

pela COPPEAD/UFRJ em parceria com a Fiat Automóveis. Cabe destacar que o devido 

estudo não foi realizado exclusivamente para este trabalho, porém, a participação na condução 

do trabalho, bem como das análises dos dados foi grande, e foi possível observar uma grande 

consonância dos resultados da pesquisa com o objeto de estudo deste trabalho. 

Através de uma abordagem disfarçada, cujo objetivo do projeto não é revelado aos 

respondentes (MALHOTRA, 2001), foram entrevistadas 10 unidades familiares, composta 

por pais e filhos de classe AB, moradores da cidade de São Paulo, que adquiriram um 

automóvel zero km nos últimos meses. As entrevistas foram feitas individualmente, com cada 

membro familiar.  

O roteiro utilizado segue no ANEXO. 
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6.4  PESQUISA QUANTITATIVA 

 

 

De acordo com os objetivos propostos, trata-se de uma pesquisa descritiva, pois, 

segundo Gil (1999), a pesquisa descritiva tem por objetivo básico descrever as características 

de determinada população ou fenômeno e estabelecer possíveis relações entre variáveis. Uma 

de suas principais características é a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. 

Nesta etapa, foi realizado um levantamento do tipo survey, que de acordo com 

Malhotra (2001), se caracteriza por ser um método com um grande número de entrevistas, 

utilizando-se de questionários pré-definidos e padronizados. Será verificado o processo de 

compra de automóveis nas famílias, identificando os papéis exercidos por cada membro 

familiar, além das atitudes e intenções comportamentais dos clientes pesquisados. 

De acordo com Malhotra (2001, p.301) “a amostra é um subgrupo de uma 

população selecionada para a participação no estudo”. Por sua vez, Kerlinger (1980) e Gil 

(1999) consideram que uma amostra é uma parcela que representa parte de uma população 

que será pesquisada. Gil (1999) ainda salienta a possibilidade de quantificação dos resultados 

para realização de análises estatísticas.  

Foi adotada a técnica de amostragem não probabilística por conveniência, que 

segundo Gil (1999, p.104) “é um método menos rigoroso, pois o pesquisador seleciona os 

elementos a que tem acesso, admitindo que estes possam, de alguma forma, representar o 

universo.”  

Os entrevistados foram contatados através de professores de universidades da 

Grande Belo Horizonte, que enviaram o endereço da pesquisa na Internet para os alunos 

responderem. Com isto, foi possível coletar 233 questionários no período de 15 de julho a 30 

de agosto de 2010.   

 

 

6.5  INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 
 

 

A coleta de dados foi feita através de pesquisa do tipo Survey, pois segundo 

Malhotra (2001), através dela é possível obter informações sobre o comportamento, as 

intenções, atitudes, percepções, motivações, além de características demográficas dos 

entrevistados.  
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Com base no resultado da etapa qualitativa, foi desenvolvido e validado um 

questionário estruturado, visando viabilizar a coleta de dados via Web Survey. Foi 

desenvolvido um site especificamente para este fim. Malhotra (2001) chama atenção para a 

grande popularidade do método eletrônico através da Internet, cujo resultado pode ser 

armazenado mais rapidamente a fim de ser manuseado para fins estatísticos. 

Segundo Gil (1999), o método Survey é mais adequado para estudos descritivos, e 

mais eficazes para pesquisas sobre o comportamento do consumidor e suas respectivas 

opiniões e atitudes.  
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7 RESULTADOS DA FASE QUALITATIVA 

 

 

7.1  PARTICIPAÇÃO DOS FAMILIARES NAS ETAPAS DE COMPRA 

 

 

 As 10 famílias entrevistadas apresentaram diferenças importantes na relação de 

consumo com automóveis.  

Em todas as unidades familiares prevaleceu a posse de mais de um automóvel. 

Apesar disto, a utilização do automóvel foco do estudo, indica um resultado direcionador, que 

guiará as demais descobertas. Foram identificadas duas formas de utilização: o uso individual 

ou exclusivo do automóvel, e o uso coletivo ou compartilhado do automóvel. A partir desta 

primeira constatação, foi possível entender os diferentes processos de compra e a relação de 

consumo de cada família. 

Primeiramente, foi observada uma hierarquia familiar entre os modelos de 

automóveis na família. O automóvel do pai, chefe da família, tem um significado de 

importância e respeito para todos os membros familiares. Em geral, é o mais caro que os 

outros automóveis, e há poucas negociações para que os outros membros o utilizem. É, por 

isto, um automóvel de uso individual do pai. Neste sentido, os filhos encontram mais 

negociações para empréstimo com o automóvel da mãe, e se sentem mais a vontade quando o 

utilizam, sem medos e restrições de uso. 

O poder aquisitivo das famílias é o fator que orienta grande parte das diferenças 

encontradas. Foram identificadas seis famílias em que o automóvel era de uso individual e 

quatro em que o uso era compartilhado ou coletivo. 

Posteriormente, o que se observa nas unidades familiares é a função educativa do 

automóvel. Para os pais, o automóvel pode ser a última ferramenta educativa para com os 

filhos. Se durante a infância os brinquedos são motivos de merecimento por bom 

comportamento, o automóvel pode também ser o prêmio para o ingresso na universidade, por 

exemplo. 

A partir desta análise, a questão do primeiro automóvel trouxe informações 

relevantes quanto às influências dos pais. A participação dos pais com recursos financeiros é 

esperada e desejada, e, portanto, a influência deles na compra do primeiro automóvel é 
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grande. Mas quando o filho está no momento da troca, a participação dos pais com recursos 

financeiros pode ser constrangedora, e a escolha do automóvel é feita pelo filho, sem 

interferências da família, que o coloca em um novo lugar dentro da hierarquia familiar 

estabelecida anteriormente. Desta forma, restam aos pais, novas dinâmicas e estratégias para 

influenciar os filhos. 

Constatou-se, portanto, que quando o jovem possui recursos financeiros, ele faz a 

escolha do seu automóvel. Mas quando o jovem não dispõe de recursos financeiros, isto não 

ocorre. 

Com relação à fase de busca de informações, foi percebido que os filhos jovens 

tiveram uma busca focada na Internet, e os pais através de visitas às lojas e concessionárias de 

automóveis. Tais diferenças estão relacionadas com a forma pela qual pais e filhos se 

socializaram como consumidores (WARD, 1974). Desta forma, constatou-se que a 

experiência dos pais com o ponto de venda os aproxima desta forma de busca de informações 

no momento da compra, enquanto o jovem utiliza sua experiência com a Internet. Ambas as 

formas de busca podem ser elementos de influência entre pais e filhos. 

O que se observa a respeito dos papéis exercidos pelos membros familiares está 

relacionado, em grande parte, ao tipo de utilização do automóvel, como já foi descrito 

anteriormente. Os consumidores foram divididos em três tipos, de acordo com o papel 

exercido no processo de compra. São eles: expectadores, apenas assistem e tem baixa 

influência; técnicos, procuram influenciar dando suporte ao comprador, tendo uma influência 

moderada; e por último, os jogadores, que fazem a pesquisa, visitam as concessionárias, 

defendem marcas e modelos, tendo, portanto, alta influência. 

Nas famílias em que o automóvel é de uso individual, a maioria dos membros 

familiares são expectadores, apenas assistem e observam o processo de compra. Predominam 

os técnicos, que pretendem ajudar fornecendo dados que possam auxiliar na decisão, e os 

próprios jogadores, que terão o automóvel para seu uso individual. 

Já nas famílias em que o uso coletivo ou compartilhado predomina, poucos são os 

expectadores. O “jogo” da compra é intenso, e a influência entre todos os membros ocorre de 

maneira mais natural, já que o automóvel será utilizado por todos. 

De forma sintética, tem-se que, quando o automóvel é de uso individual predomina 

a participação do principal usuário. E quando o automóvel é de uso compartilhado, todos os 

membros familiares participam do processo de compra.  

Por conseguinte, observou-se a existência de três perfis com relação à decisão final 

da compra:  
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1. Os rebeldes - que não buscam aprovação da família. A decisão indica poder e 

independência.   

2. Os integrados - que fazem escolhas autônomas, mas sempre em diálogo com a 

família. 

3. Os conformados – aceitam as recomendações da família, sem questionar sobre 

os gostos. 

Para os rebeldes, há, portanto, baixa assimilação das influências familiares, e nos 

conformados predomina alta assimilação das influências familiares. 

O perfil de “rebelde” é encontrado na F3 (Família 3), em que se percebe pouca 

busca de informações, um menor número de alternativas de compra, critérios de escolha mais 

simples, menos diálogo, e o processo tende a ser mais rápido a fim de minimizar os conflitos 

que possam surgir. 

Os “integrados” estão representados pela F5, com uma busca de informações 

muito mais intensa, além de um maior número de alternativas, com diálogo familiar para 

refinar os critérios de escolha. O processo nesta família foi mais longo, pois pretendia se 

chegar a um consenso. 

Para os “conformados”, a F7 apresenta uma busca de informações limitada, já que 

havia um alto envolvimento da família com uma determinada marca, e o diálogo funcionava 

como forma de aprovação da escolha a fim de não contrariar a predileção pela marca, através 

de um processo de compra rápido. 

Dos três perfis identificados, os integrados aparecem como mais propensos a 

influenciar os gostos das famílias, podendo trazer marcas que antes não eram consumidas, 

trazendo novidades. Quatro famílias têm o perfil dos “integrados”, duas famílias têm o perfil 

dos “conformados”, e as outras quatro famílias têm o perfil dos “rebeldes”.  

Com base nos resultados obtidos na fase qualitativa, foi elaborado um questionário 

quantitativo com a finalidade de verificar a ocorrência dos resultados obtidos, bem como 

identificar cada etapa do processo de compra. 
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8 RESULTADOS DA FASE QUANTITATIVA 

 

 

8.1  ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 
 

 

8.1.1  Caracterização da amostra 

 

 

 Com o intuito de se atender aos objetivos propostos procedeu-se uma análise 

quantitativa dos dados. Todavia, antes de se adentrar nas análises propriamente ditas se faz 

necessário a realização de uma descrição da amostra utilizada na pesquisa. 

 A amostra final utilizada nesta pesquisa totalizou 233 questionários aplicados na 

região da grande Belo Horizonte. Deste total, cabe destacar que a amostra é composta por 129 

mulheres ou 55,4% do total, e 104 homens ou 44,6% do total (GRAF.1). Ademais, como a 

pesquisa procura analisar o processo de influência dos jovens sobre a decisão de compra de 

automóveis na família, a amostra intencionalmente é composta por indivíduos entre 18 e 30 

anos, sendo que 75% possuem de 18 a 25 anos e 25% possuem de 26 a 30 anos (GRAF.2). 

 

 

GRÁFICO 1 – Faixa etária (P1) 

Fonte: Dados da pesquisa 
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GRÁFICO 2 – Sexo (P2) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

No que tange a escolaridade, observa-se que apenas um indivíduo possui segundo 

grau completo. Do restante, aproximadamente 17% possui ensino superior completo e 

aproximadamente 83% possui ensino superior incompleto, como se observa no GRAF.3 a 

seguir: 

 

 

GRÁFICO 3 – Escolaridade (P3) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 Em relação à renda familiar, primeiramente deve-se destacar que 20 pessoas não 

responderam a esta pergunta, sendo considerada, portanto, uma amostra igual a 213 

entrevistas para as análises de renda familiar. Deste total, observa-se que a maior parcela 
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possui renda familiar entre R$4.001,00 a R$5.000,00, o que corresponde a aproximadamente 

16% do total. De maneira agregada, cerca de 46% dos participantes possuem renda de até 

R$5.000,00, 31% possuem renda entre R$5.000,00 a R$10.000,00 e 23% possuem renda 

acima de R$10.000,00. Os dados completos são apresentados no GRAF.4: 

 

 

GRÁFICO 4 – Renda familiar (P42) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
  

 De modo a complementar as informações acerca da renda dos participantes, foi 

incluído no questionário uma pergunta referente à fonte de renda pessoal. Conforme se 

observa no GRAF.5, de maneira geral 17% da amostra não possui renda e 83% possui renda, 

sendo que 26% proveniente de estágio e 57% proveniente de um emprego. 

 

 

GRÁFICO 5 – Fonte de renda do respondente (P4) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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No que tange a estrutura familiar, observa-se que aproximadamente 80% dos 

jovens que compõem a amostra moram com seus pais, 13% moram com amigos e 7% moram 

sozinhos (GRAF.6). Em relação ao número de filhos por família, observa-se uma 

predominância de famílias com dois filhos, as quais correspondem a 50% da amostra total, e 

destaca-se também o grande número de famílias com três filhos, as quais correspondem a 

aproximadamente 33% da amostra. Ademais, 12 % das famílias possuem quatro ou mais 

filhos e 5% possuem apenas um filho (GRAF.7). Os dados abaixo sintetizam estas 

informações: 

 

GRÁFICO 6 – Com quem o jovem mora (P5) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 
 

 

GRÁFICO 7 – Número de filhos na família (P6) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Adentrando um pouco no objeto de estudo da presente pesquisa, observa-se que 

84% dos indivíduos que compõem a amostra possuem habilitação para dirigir e, por 

conseguinte 16% não possuem. No que tange a marca do automóvel adquirido mais 

recentemente, observa-se que a FIAT lidera as aquisições, correspondendo a 

aproximadamente 43% das compras, seguida pela Volkswagen com 17,2% e pela Chevrolet 

com 14,6%. A TAB.1 apresenta os dados completos. 

TABELA 1 – Marca do automóvel adquirido mais recentemente 

P9. Marca Freqüência Percentual (%) 

Fiat 100 42,9 
Volkswagen 40 17,2 

Chevrolet 34 14,6 
Ford 19 8,2 

Honda 8 3,4 
Toyota 7 3 
Renault 6 2,6 
Peugeot 4 1,7 
Citroën 4 1,7 
Nissan 2 0,9 

Mitsubishi 2 0,9 
Porshe 1 0,4 

Hyundai 1 0,4 
Mercedes-Benz 1 0,4 

BMW 1 0,4 
Não respondeu 3 1,3 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Em relação à marca deste novo automóvel, os respondentes foram indagados 

acerca de já terem ou não comprado anteriormente um automóvel desta mesma marca. De 

maneira geral, observou-se que 40% da amostra já teve mais de um automóvel desta marca, 

16% sempre teve automóveis desta marca e para 36% da amostra este é o primeiro automóvel 

da marca. Ao se analisar especificamente a FIAT, a marca mais comprada dentro da amostra, 

observa-se que 44% já tiveram um automóvel desta marca, 20% sempre compram desta 

marca e para 29% esta foi a primeira compra da marca, sendo que 7% não souberam 

responder. O GRAF.8 apresenta os resultados para a amostra completa: 
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GRÁFICO 8 – Relação com a marca possuída (P10) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
  

Outra informação de grande relevância para a pesquisa refere-se à utilização do 

automóvel. Primeiramente, procurou-se identificar quem seria o maior usuário do automóvel, 

Verificou-se que para 34% seria o próprio jovem que havia respondido ao questionário, para 

29% seria o pai do jovem, para 17% os irmãos e/ou irmãs do jovem e para 16% a mãe do 

jovem (GRAF.9). Outra questão que também foi abordada refere-se ao uso individual ou 

compartilhado entre os membros da família. Observou-se que para a maioria da amostra, 

aproximadamente 62% o uso seria compartilhado e para 38% o uso seria individual 

(GRAF.10). Os dados abaixo sintetizam as informações acima:  

 

 

GRÁFICO 9 – Principal usuário do automóvel (P11) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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GRÁFICO 10 – Modo de uso do automóvel (P12) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Por fim, procedeu-se uma análise do número de automóveis que cada residência 

possui. Observa-se na amostra que em 35% das residências têm um automóvel, e também 

35% têm dois automóveis, ademais, 18% das residências possui três automóveis e 12% possui 

mais de três automóveis, conforme se pode observar no GRAF.11: 

 

 

GRÁFICO 11 – Número de automóveis por residência (P14) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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8.1.2  Participação dos familiares nas etapas de compra 

 

 

 Com o intuito de entender melhor a participação de cada membro da família nas 

etapas de compra procedeu-se uma análise descritiva de quais membros participaram ou não 

de cada etapa do processo de compra. As etapas analisadas são apresentadas a seguir, no 

QUADRO 4: 

 

QUADRO 4 – Etapas do processo de compra analisadas 

  Pergunta 

P15 De quem partiu a idéia de comprar o automóvel? 

P16 Quem pesquisou informações sobre opções de modelos e marcas de automóvel? 

P17 Quem pesquisou informações em revistas e jornais? 

P18 Quem pesquisou informações na Internet? 

P19 Quem pesquisou informações através de amigos? 

P20 Quem pesquisou através da televisão (programas especializados, propaganda)? 

P21 Quem pesquisou visitando concessionárias ou lojas de automóveis? 

P27 Quem tomou a decisão final de compra? 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 As etapas do processo de compra citadas acima podem ser divididas basicamente 

em três categorias diferentes, a primeira composta pela pergunta 15, a qual se refere ao 

processo de iniciação da compra, a segunda composta pelas perguntas 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

as quais se referem ao processo informacional da compra, ou processo de busca de 

informações, e a terceira composta pela pergunta 27, a qual se refere ao processo final da 

compra.  

A TAB.2 apresenta o percentual da participação de cada membro da família nas 

diferentes etapas do processo de compra. Cabe destacar que tais análises foram realizadas 

considerando-se somente as respostas válidas para cada etapa e também foi feita uma 

redistribuição das freqüências, na medida em que o respondente podia identificar mais de um 

membro para cada etapa. Assim sendo, quando, por exemplo, o respondente assinalou haver a 

participação do pai e da mãe, contabilizou-se um ponto a mais para o pai e a mãe 

individualmente.   
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TABELA 2 – Participação do familiar nas etapas de compra 

  P15 (%) P16 (%) P17 (%) P18 (%) P19 (%) P20 (%) P21 (%) P27 (%) 

Jovem 24 30 27 38 28 23 22 20 

Pai 46 37 30 20 34 24 37 48 

Mãe 17 12 9 7 8 10 16 20 

Irmão, irmã 10 17 15 19 13 12 15 10 

Outro 3 3 2 2 2 3 3 2 

Ninguém 0 1 17 14 15 28 7 0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 No que tange a pergunta 15 (Idéia da compra), pode-se observar que o maior 

percentual de participação é o do pai, aproximadamente 46% do processo de compra é 

iniciado por ele. Cabe destacar também que o jovem tem um papel maior do que o da mãe na 

fase inicial da compra, na medida em que sua participação é de aproximadamente 24% e a da 

mãe de 17%. Ademais, o irmão ou irmã também possui um papel relevante na fase inicial da 

compra de um automóvel. 

 Em relação ao processo informacional, observa-se que o papel do pai assim como 

na fase inicial é maior para todos os meios de comunicação, exceto para a Internet, na qual o 

papel do jovem é mais preponderante. Cabe destacar, que há uma maior aproximação entre a 

participação do jovem e do pai nesta fase do processo de compra, principalmente no que tange 

a busca de informação por meio de revistas, jornais e televisão. Todavia, ainda é grande a 

diferença entre a participação do pai e do jovem no que tange a busca de informações acerca 

da marca e modelo e na busca de informações por meio de visitas a concessionárias. Cabe 

ressaltar, que a participação da mãe no processo informacional é maior em relação à busca de 

informações por meio de visitas a concessionárias, e a participação do irmão ou irmã é maior 

na busca de informação na Internet. 

 Para a etapa final do processo de compra, a qual consiste na tomada de decisão 

final, observa-se novamente uma maior participação do pai, sendo que esta participação é 

ainda maior do que nas etapas anteriores, com aproximadamente 48% das tomadas de decisão 

final. Destaca-se, também, o fato da participação do jovem e da mãe ser igual nesta etapa, 

aproximadamente 20%, sendo que no caso da mãe esta é a etapa na qual possui maior 

participação, e no caso do jovem a etapa na qual possui menor participação.  

 Na TAB.3 encontra-se assinalado em negrito a menor e a maior participação 

percentual de cada membro da família. Por fim, cabe ressaltar que a busca de informações por 
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meio de programas especializados e propaganda na televisão, assim como por meio de 

revistas e jornais obtiveram um alto percentual para a participação de nenhum membro da 

família, o que pode se um indício de perda de relevância no processo informacional. 

 Como esta pesquisa se propõe a analisar mais especificamente a influência dos 

jovens sobre a decisão de compra de automóveis na família, procedeu-se uma análise da 

participação de cada membro da família quando a compra do automóvel é destinada para o 

jovem, ou seja, o jovem será o principal usuário do automóvel adquirido. Para tanto, foi 

refeita a análise anterior, referente à participação de cada membro da família tomando como 

base somente a parcela da amostra cuja compra do automóvel se destinava ao jovem. 

 

TABELA 3 – Participação do familiar nas etapas de compra quando o usuário final é o jovem 

  P15 (%) P16 (%) P17 (%) P18 (%) P19 (%) P20 (%) P21 (%) P27 (%) 

Jovem 56 55 49 61 51 42 38 52 

Pai 24 25 22 15 18 16 25 31 

Mãe 17 12 5 6 6 6 16 16 

Irmão, irmã 1 8 4 9 6 7 7 1 

Outro 1 0 0 0 0 0 2 0 

Ninguém 0 0 20 9 19 29 12 0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Como era esperada, a participação do jovem nas etapas do processo de compra de 

um automóvel quando este será o principal usuário do automóvel apresentou um aumento 

significativo quando comparado com a amostra total, sendo que sua participação é a maior em 

todas as etapas, incluindo a etapa de iniciação da compra, aproximadamente 56% e a etapa de 

finalização da compra, aproximadamente 52%, nas quais na análise anterior observou-se 

haver uma maior participação do pai. 

 Cabe destacar que a participação do pai ainda é significativa em todas as etapas do 

processo de compra, principalmente na tomada de decisão final, aproximadamente 31%. Já a 

participação da mãe mostra-se maior na fase inicial do processo de compra, aproximadamente 

17% e também na fase final, aproximadamente 16%. Ressalta-se que a busca de informações 

por meio da televisão continua a possuir um alto índice de participação de nenhum membro 

da família. 

 Ao se comparar a participação média considerando-se a amostra completa, e a 

participação média considerando-se somente a parcela da amostra na qual o veículo se destina 

para o uso do jovem, observa-se um aumento significativo da participação do jovem e uma 
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redução na participação dos demais membros da família, sendo esta redução maior para a 

participação do pai. 

 Procedeu-se também uma análise da participação dos membros da família quando 

o veículo a ser comprado se destina ao uso do pai, da mãe e do irmão ou irmã. Os resultados 

são expostos a seguir (TAB.4, TAB.5 e TAB.6): 

 

TABELA 4 – Participação do familiar nas etapas de compra quando o usuário final é o pai 

 
P15 
(%) 

P16 
(%) 

P17 
(%) 

P18 
(%) 

P19 
(%) 

P20 
(%) 

P21  
(%) 

P27 
(%) 

Participação 
média (%) 

Jovem 5 16 17 27 15 14 17 0 14 

Pai 89 66 52 30 63 39 59 86 61 

Mãe 3 9 10 6 4 9 11 9 8 

Irmão, irmã 2 9 4 21 8 11 9 3 8 

Outro 2 0 0 0 1 2 0 1 1 

Ninguém 0 0 16 15 8 26 3 0 9 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Quando o veículo se destina ao uso do pai observa-se uma alta influência do 

mesmo em todas as etapas do processo de compra, sendo sua menor influência em relação à 

busca de informações na Internet (P18). Cabe destacar também, que há uma redução no nível 

de influência dos demais membros da família. 

 

TABELA 5 – Participação do familiar nas etapas de compra quando o usuário final é a mãe 

 
P15 
(%) 

P16 
(%) 

P17 
(%) 

P18 
(%) 

P19 
(%) 

P20 
(%) 

P21 
(%) 

P27 
(%) 

Participação 
média (%) 

Jovem 8 21 15 20 14 11 15 4 14 

Pai 39 40 41 30 35 26 41 40 36 

Mãe 53 31 22 20 26 29 33 53 33 

Irmão, irmã 0 8 5 9 7 0 4 2 4 

Outro 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Ninguém 0 0 17 20 19 34 7 0 12 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 
 Na compra de um veículo destinado para a utilização da mãe, pode-se perceber, 

por meio da tabela acima, que a influência da mãe em todas as etapas aumenta 

consideravelmente. Todavia, pode-se observar que a influência do pai ainda é muito alta, 

sendo que a participação média dele ainda é maior do que a participação média da mãe.  
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TABELA 6 – Participação do familiar nas etapas de compra quando o usuário final é o irmão ou irmã 

 
P15 
(%) 

P16 
(%) 

P17 
(%) 

P18 
(%) 

P19 
(%) 

P20 
(%) 

P21 
(%) 

P27 
(%) 

Participação 
média (%) 

Jovem 8 13 11 20 11 10 9 5 11 

Pai 31 18 6 6 22 13 27 34 20 

Mãe 11 3 0 3 0 0 0 8 3 

Irmão, irmã 50 59 66 51 46 42 59 50 53 

Outro 0 0 0 0 0 3 2 3 1 

Ninguém 0 8 17 20 22 32 2 0 13 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 No que tange a compra de um veículo para o irmão, novamente observa-se que o 

usuário principal do veículo possui uma maior influência no processo de compra. Neste 

sentido, o irmão é o que apresenta maior impacto no processo de compra de um veículo para 

ele próprio. Cabe destacar também, que a influência do pai é a menor quando comparada a 

compra de um veículo destinado aos demais membros da família.  

 Com o intuito de analisar mais detalhadamente a etapa final do processo de 

compra, a qual consiste na negociação, pagamento e a busca do automóvel, procederam-se 

análises descritivas da participação dos membros da família em cada uma das etapas. O 

QUADRO 5 apresenta as etapas analisadas. 

 

QUADRO 5 – Etapas finais do processo de compra analisadas 

  Pergunta 

P38 Quem participou da negociação do preço do automóvel 

P39 Quem pagou o automóvel? 

P40 Quem foi até a concessionária no dia da negociação do preço? 

P41 No dia de buscar o automóvel, quem foi na concessionária? 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 Considerando-se estas quatro etapas do processo final de compra, observa-se que 

de maneira similar a análises anteriores, a participação do pai é a maior para todas as etapas, 

sendo que sua participação é maior na negociação do preço, aproximadamente 52%, e no 

pagamento do automóvel, aproximadamente 51%. Sua menor participação refere-se à busca 

do automóvel na concessionária, sendo sua participação nesta etapa de aproximadamente 

41%. 
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 Analisando a participação do jovem, pode-se perceber que sua participação é bem 

inferior a do pai, e também é inferior a participação da mãe, excetuando-se a busca do 

automóvel na concessionária. Todavia esta diferença é pequena. A maior participação do 

jovem é na busca do automóvel na concessionária, aproximadamente 24%, e sua menor 

participação é na execução do pagamento do automóvel. 

 Em relação à participação da mãe, observa-se que é maior na negociação do preço 

na concessionária, aproximadamente 23%, sendo que para as demais etapas sua participação é 

de 20%, o que indica o desempenho de um papel importante no processo de compra de um 

automóvel. Destaca-se também, o fato do irmão ou irmã possuir uma participação acima de 

10% em todas as etapas do processo final de compra de um automóvel. 

 

TABELA 7 – Participação do familiar nas etapas finais de compra 

  P38 (%) P39 (%) P40 (%) P41 (%) 

Jovem 18 17 21 24 

Pai 52 51 43 41 

Mãe 20 20 23 20 

Irmão, irmã 10 10 13 14 

Outro 0 2 0 1 

                                    Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 De modo análogo ao realizado nas análises anteriores, realizou-se uma análise 

separada para a parcela de respondentes que assinalaram que o jovem seria o principal usuário 

do automóvel. Os resultados obtidos encontram-se na TAB.8: 

 

TABELA 8 – Participação do familiar nas etapas finais de compra quando o usuário final é o jovem 

  P38 (%) P39 (%) P40 (%) P41 (%) 

Jovem 41 42 44 49 

Pai 36 36 34 33 

Mãe 18 21 21 17 

Irmão,irmã 5 1 1 1 

Outro 0 0 0 0 

                                Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Novamente, observa-se um crescimento na participação do jovem quando o 

automóvel é destinado para sua utilização, sendo que sua participação supera em todas as 

etapas a participação do pai. Sua participação é maior na busca do automóvel na 
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concessionária, aproximadamente 49%, e é menor na negociação do preço, aproximadamente 

41%, e no pagamento do automóvel 42%. 

 A participação do pai quando o automóvel é destinado para o jovem cai 

substancialmente em relação à amostra total, sendo que sua participação é maior na 

negociação do preço e no pagamento, para ambas as etapas a participação é de 

aproximadamente 36%. No que tange a participação da mãe, observa-se apenas uma pequena 

redução de sua participação em relação à amostra completa, sendo que sua maior participação 

continua a ser na negociação do preço na concessionária, aproximadamente 21%. 

 Procedeu-se também uma análise da participação dos membros da família quando 

o veículo a ser comprado se destina ao uso do pai, da mãe e do irmão ou irmã. Os resultados 

são expostos a seguir (TAB. 9, TAB.10 e TAB.11): 

 

TABELA 9 – Participação do familiar nas etapas de compra quando o usuário final é o pai 

 P38 (%) P39 (%) P40 (%) P41 (%) Participação média (%) 

Jovem 5 1 6 10 6 

Pai 83 84 69 65 75 

Mãe 12 9 20 17 15 

Irmão,irmã 0 4 5 8 4 

Outro 0 1 0 0 0 

Fonte: Dados da pesquisa. 
  

 Novamente, observa-se uma alta participação do pai no processo de compra 

quando o veículo se destina para seu uso, sendo que para as etapas de negociação (P38) e 

pagamento (P39) o percentual de sua participação supera 80% (TAB.9). Cabe destacar, 

também, a pouca influência do jovem e do irmão e uma maior participação da mãe. 

 

TABELA 10 – Participação do familiar nas etapas de compra quando o usuário final é a mãe 

 P38 (%) P39 (%) P40 (%) P41 (%) 
Participação 
média (%) 

Jovem 6 2 5 11 6 

Pai 48 47 45 37 44 

Mãe 44 51 48 43 47 

Irmão, irmã 2 0 2 10 4 

Outro 0 0 0 0 - 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 No que tange a compra de um veículo destinado para a mãe (TAB.10), percebe-se 

um aumento significativo de sua influência no processo de compra. Todavia, a participação do 
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pai continua a ser alta, sendo muito próxima a da mãe. Ressalta-se, também, o fato da 

participação do jovem e do irmão ou irmã serem baixas. 

 

TABELA 11 – Participação do familiar nas etapas de compra quando o usuário final é o irmão ou irmã 

 P38 (%) P39 (%) P40 (%) P41 (%) 
Participação 
média (%) 

Jovem 4 5 6 13 7 

Pai 46 38 36 36 39 

Mãe 11 8 14 49 21 

Irmão, irmã 39 46 44 2 33 

Outro 0 3 0 0 1 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 Em relação à compra de um veículo para o irmão, pode-se observar um aumento 

substancial da influência do irmão em todas as etapas do processo de compra, sendo ela maior 

no pagamento do veículo (TAB.11). Novamente, assim como se observou na compra de um 

veículo para a mãe, a participação do pai é alta.   

 

 

8.1.3  Análise descritiva das variáveis escalares 

 

 

 Neste tópico são apresentadas as estatísticas descritivas das variáveis escalares 

contidas no questionário, as quais se referem à influência de cada membro da família no 

processo de compra de um automóvel. As tabelas a seguir apresentam todas as perguntas 

relacionadas com a influência no processo de compra e na escolha dos itens, assim como as 

medidas de tendência central – média e moda – e a medida de variabilidade – desvio-padrão. 

 Cabe destacar que foram omitidos os valores máximos e mínimos, na medida em 

que para todas as variáveis foi verificado que os pontos extremos da escala, a saber: 0 e 10, 

foram os respectivos pontos de mínimo e máximo. 
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TABELA 12 – Estatística descritiva da influência no processo de compra 

 
Casos 

válidos Média Moda 
Desvio 
padrão 

P22. Influência – Jovem 231 5,51 10 3,75 

P23. Influência – Pai 228 6,78 10 4,03 

P24. Influência – Mãe 232 5,09 0 3,89 

P25. Influência – Irmão 209 3,50 0 3,89 

P26. Influência – Irmã 184 2,39 0 3,22 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 Como se pode perceber (TAB.12), a maior influência geral no processo de compra 

de um automóvel é do pai, cuja média apurada foi de 6,78. Somando-se a isso o fato do pai 

também ser o membro da família com maior participação no processo de aquisição de um 

automóvel, como ficou comprovado pelas análises no tópico anterior, é possível inferir a 

grande relevância do pai como um influenciador no que tange a compra de um automóvel. A 

influência do jovem no processo de compra foi a segunda maior, sendo sua média 5,51 e a 

influência da mãe a terceira maior, cuja média foi 5,09. Todavia, procedeu-se novamente a 

análise da média das influências dos membros utilizando-se somente a parcela da amostra 

cujo motorista principal do automóvel seja o jovem. Os resultados obtidos são apresentados 

na TAB.13: 

 

TABELA 13 – Estatística descritiva da influência no processo de compra quando o jovem será o usuário 
principal do automóvel 

 
Casos 

válidos 
Média Moda 

Desvio 
padrão 

P22. Influência – Jovem 78 8,22 10 2,74 

P23. Influência – Pai 76 5,86 10 4,20 

P24. Influência – Mãe 78 4,90 0 4,02 

P25. Influência – Irmão 73 2,51 0 3,46 

P26. Influência – Irmã 63 1,63 0 2,77 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 É possível observar um crescimento significativo na influência do jovem no 

processo de compra do automóvel, na medida em que para a amostra completa é de 5,51, e 

para a amostra considerando somente os casos cujo maior usuário será o jovem, é de 8,22. 

Para todos os demais membros da família, observou-se uma redução na média da influência, 

sendo que a segunda maior média foi a do pai. 
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   Após ter sido analisada a média para a influência geral no processo de compra, 

procedeu-se uma análise descritiva da influência dos membros da família na escolha de 

algumas características do automóvel como: marca, modelo e cor, dentre outros. A TAB.14 

apresenta os resultados obtidos. 

Como se pode observar, para todos os itens analisados, o membro da família que 

obteve a maior média de influência foi o pai, sendo a segunda maior média a do jovem para 

todos os itens, exceto na escolha da cor, para a qual a segunda maior média foi da mãe.  

Cabe destacar que foi observada uma grande variabilidade para todas as variáveis 

em análise, na medida em que o cálculo do desvio-padrão foi alto, acima de quatro para a 

grande maioria.  
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TABELA 14 – Estatística descritiva da influência na escolha dos itens 

 Influência 
Casos 

válidos 
Média Moda Desvio padrão 

P29. Marca Jovem 229 5,24 0 3,85 

P29. Marca Pai 227 6,71 10 4,09 

P29. Marca Mãe 228 4,84 0 3,95 

P29. Marca Irmão/ã 218 3,94 0 3,82 

P30. Modelo Jovem 231 5,27 0 4,01 

P30. Modelo Pai 228 6,67 10 4,15 

P30. Modelo Mãe 227 4,89 0 4,02 

P30. Modelo Irmão/ã 221 3,87 0 3,84 

P31. Motorização Jovem 227 4,98 0 4,09 

P31. Motorização Pai 228 6,79 10 4,23 

P31. Motorização Mãe 228 4,21 0 4,02 

P31. Motorização Irmão/ã 216 3,59 0 3,91 

P.32 Cor Jovem 229 5,15 10 4,06 

P.32 Cor Pai 226 6,29 10 4,23 

P.32 Cor Mãe 226 5,19 0 4,16 

P.32 Cor Irmão/ã 216 3,71 0 3,87 

P.33 Tipo Jovem 229 5,15 0 4,04 

P.33 Tipo Pai 224 6,85 10 4,14 

P.33 Tipo Mãe 224 4,96 0 4,11 

P.33 Tipo Irmão/ã 218 3,67 0 3,85 

P.34 Ar Jovem 122 5,48 10 4,20 

P.34 Ar Pai 121 7,24 10 4,19 

P.34 Ar Mãe 121 5,31 10 4,46 

P.34 Ar Irmão/ã 118 4,22 0 4,25 

P.35 Direção Jovem 149 5,78 10 4,15 

P.35 Direção Pai 147 7,48 10 4,00 

P.35 Direção Mãe 148 5,43 10 4,39 

P.35 Direção Irmão/ã 140 3,86 0 4,10 

P.36 Vidro Jovem 192 5,60 10 4,12 

P.36 Vidro Pai 188 6,99 10 4,22 

P.36 Vidro Mãe 187 5,02 0 4,27 

P.36 Vidro Irmão/ã 178 3,89 0 4,02 

P.37 Som Jovem 194 5,96 10 4,14 

P.37 Som Pai 191 6,16 10 4,25 

P.37 Som Mãe 191 4,09 0 3,99 

P.37 Som Irmão/ã 185 3,88 0 4,05 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 Com o intuito de se analisar especificamente a influência do jovem no processo de 

compra, elaborou-se uma tabela na qual se pudesse comparar a influência do jovem 



79 
 

 

considerando-se a amostra completa, com a influência do jovem considerando-se apenas a 

parcela da amostra cujo motorista principal do automóvel seja um dos membros da família. 

Os resultados encontrados são apresentados na TAB.15: 

 

TABELA 15 – Estatística descritiva comparativa da influência do jovem na escolha dos itens 

 
Média 

(amostra 
completa) 

Média 
(veículo de 

uso do 
jovem) 

Média 
(veículo de 
uso do pai) 

Média 
(veículo de 

uso da mãe) 

Média 
(veículo de 

uso do 
irmão) 

P22. Processo de compra 5,51 8,22 3,53 5,30 3,62 

P29. Marca 5,24 7,96 3,25 4,97 3,61 

P30. Modelo 5,27 8,24 3,25 4,95 3,05 

P31. Motorização 4,98 7,85 2,91 4,32 3,08 

P32. Cor 5,15 8,22 3,03 4,51 3,44 

P33. Tipo 5,15 8,06 3,19 4,43 3,28 

P34. Ar condicionado 5,48 8,75 3,38 5,00 5,16 

P35. Direção hidráulica 5,78 8,87 3,72 4,93 5,05 

P36. Vidros e travas elétricos 5,6 8,15 3,77 5,06 4,00 

P37. Equipamento de som 5,96 8,44 4,00 5,60 3,81 

Fonte: Dados da pesquisa. 
  

 Com base na TAB.15, pode-se observar que a média da influência do jovem 

apresenta um substancial crescimento quando a compra do automóvel é realizada para sua 

própria utilização. Considerando-se a amostra completa, a média da influência do jovem é 

maior na escolha do equipamento de som e menor na escolha da motorização. Já quando o 

jovem será o principal motorista do veículo, a maior influência média do jovem é na escolha 

da direção hidráulica e a menor influência média é na escolha da motorização. 

 Quando se analisa a parcela da amostra em que se tem apenas outro membro da 

família como o motorista principal, seja o pai, a mãe ou o irmão, observa-se uma redução da 

média da influência do jovem em comparação com a amostra total e com a amostra cujo 

motorista principal é o próprio jovem. Cabe destacar que, quando a o motorista principal do 

veículo é o jovem, a maior influência do jovem é na escolha de vidros e travas elétricos, já 

quando o condutor principal é o irmão, a influência do jovem é maior na escolha do ar 

condicionado. 

 

 

8.1.4  Análise entre o nível de influência do jovem e as características da amostra 
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 Com o intuito de aprofundar a análise em relação à influência dos jovens sobre a 

decisão de compra de automóveis na família, optou-se por dividir a amostra inicial em três 

grupos, a saber: baixa influência, influência moderada e alta influência. A divisão se deu em 

função da influência geral do jovem no processo de compra. Aqueles que responderam entre 0 

e 3 foram classificados como baixa influência, entre 4 e 6 como influência moderada e entre 7 

e 10 como alta influência. A TAB.16 apresenta a distribuição de freqüência entre os grupos. 

 

TABELA 16 – Estatística descritiva da influência do jovem na escolha dos itens por grupos de influência 

 Grupos de Influência Freqüência Percentual (%) 

Baixa 74 32,03 

Moderada 49 21,21 

Alta 108 46,75 

Total 231 100 

Dados ausentes 2  

                          Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Como se pode observar, o agrupamento com maior número de participantes é o de 

alta influência, com um total de 108 integrantes ou 46,75% da amostra total. O segundo maior 

grupo é o de baixo nível de influência, o qual possui 74 integrantes ou 32,03% da amostra 

total. O menor grupo é o de moderada influência, o qual possui 49 indivíduos ou 21,21% da 

amostra total. 

 Realizada a divisão da amostra, iniciou-se a análise específica de cada 

agrupamento. Para tanto, utilizou-se a técnica de tabela cruzada, cuja funcionalidade é 

examinar a relação entre duas variáveis categóricas (nominal ou ordinal). Desta maneira, 

pode-se identificar a variabilidade do perfil dos indivíduos que compõem cada grupo de 

influência no processo de compra de um automóvel. 

 As análises posteriores têm como unidade de comparação, em todos os casos, o 

grau de influência do jovem no processo de compra de um automóvel situado nas colunas, e 

outras variáveis situadas nas linhas. A primeira variável analisada é o sexo dos respondentes. 

As TAB.17 e TAB.18, apresentam, respectivamente, a distribuição de freqüência entre as 

duas variáveis em análise e o teste do qui-quadrado, o qual mede a discrepância entre a 

contagem de células observadas e o que seria de se esperar caso as linhas e colunas fossem 

independentes. Quando a significância da estatística do qui-quadrado é maior que 0,10, então 
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é seguro dizer que as diferenças são devidas à variação aleatória ou ao acaso, sem que se 

possa identificar uma relação de dependência. 

TABELA 17 – Tabela cruzada – grau de influência do jovem e sexo 

Grau de influência do jovem 
P2. Sexo  

Baixa Moderada Alta 
Total 

Feminino Valor absoluto 54 29 45 128 

 % da influência 72,97 59,18 41,67 55,41 

Masculino Valor absoluto 20 20 63 103 

 % da influência 27,03 40,82 58,33 44,59 

Total Valor absoluto 74 49 108 231 

 % da influência 100 100 100 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 Analisando a TAB.17, pode-se observar que para o grupo de baixa influência 

existe um maior número de indivíduos do sexo feminino (72,97%). Todavia, esta proporção 

vai sendo reduzida na medida em que aumenta o grau de influência do jovem no processo de 

compra do automóvel, sendo que para o grupo de moderada influência o percentual de 

mulheres é de 59,18%, e no grupo de alta influência o percentual de homens (58,33%) supera 

o de mulheres. Nesse sentido, visualmente observa-se uma associação entre sexo e o grau de 

influência do jovem, a qual fica comprovada estatisticamente por meio do teste qui-quadrado 

apresentado na TAB.18, na medida em que se rejeita a hipótese nula de que as variáveis são 

independentes ao nível de 1%. 

 

TABELA 18 – Teste qui-quadrado 

Estatísticas Valor Graus de liberdade Significância 

Pearson Chi-Square 17,7770 2 0,000 

Likelihood Ratio 18,1890 2 0,000 

Linear-by-Linear Association 17,6470 1 0,000 

Casos válidos 231   

Fonte: Dados da pesquisa. 
  

 Ao se analisar a associação entre o grau de influência do jovem e a posse ou não 

de habilitação, observa-se um aumento no percentual de pessoas que possuem habilitação na 

medida em que aumenta também o grau de influência do jovem. Para o agrupamento de baixa 

influência, o percentual de indivíduos que possuem habilitação é de 67,57%, já para o 

agrupamento de alta influência este percentual sobe para 96,3%. Conseqüentemente, há uma 
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redução no percentual de indivíduos sem habilitação quando há um aumento no grau de 

influência do jovem. Os resultados obtidos são apresentados na TAB.19: 

TABELA 19 – Tabela cruzada – grau de influência do jovem e possuir habilitação 

Grau de influência do jovem P7. Possuir 
habilitação 

 
Baixa Moderada Alta 

Total 

Sim Valor absoluto 50 39 104 193 

 % da influência 67,57 79,59 96,30 83,55 

Não Valor absoluto 24 10 4 38 

 % da influência 32,43 20,41 3,70 16,45 

Total Valor absoluto 74 49 108 231 

 % da influência 100 100 100 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 A associação entre a posse de habilitação e influência do jovem no processo de 

compra de um automóvel fica evidenciada com base no teste qui-quadrado, de acordo com o 

qual se refuta a hipótese nula de que estas variáveis são independentes. Os resultados são 

apresentados na TAB.20: 

 

TABELA 20 – Teste qui-quadrado 

Estatísticas Valor Graus de liberdade Significância 

Pearson Chi-Square 27,0780 2 0,000 

Likelihood Ratio 29,4840 2 0,000 

Linear-by-Linear Association 26,8090 1 0,000 

Casos válidos 231   

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Outra associação estudada, refere-se à relação entre a influência do jovem e o 

modo de uso do automóvel (compartilhado ou individual). Para esta, observou-se que a 

influência do jovem tende a ser maior quando o uso do automóvel é individual, na medida em 

que para o agrupamento de baixa influência o percentual de uso individual é de 37,84% e para 

o agrupamento de alta influência este percentual é de 45,37%. Todavia, deve-se salientar que 

tal associação não aparenta ser forte, na medida em que para o agrupamento de influência 

moderada em relação ao agrupamento de baixa influência o percentual de uso individual 

reduz. Os resultados completos são apresentados na TAB.21: 
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TABELA 21 – Tabela cruzada – grau de influência do jovem e modo de uso do automóvel 

Grau de influência do jovem 
P12. Modo de uso  

Baixa Moderada Alta 
Total 

Individual Valor absoluto 28 11 49 88 

 % da influência 37,84 22,45 45,37 38,10 

Compartilhado Valor absoluto 46 38 59 143 

 % da influência 62,16 77,55 54,63 61,90 

Total Valor absoluto 74 49 108 231 

 % da influência 100 100 100 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 Por meio do teste qui-quadrado, refuta-se a hipótese de que as variáveis, grau de 

influência do jovem e modo de uso, sejam independentes, na medida em que o grau de 

significância obtido é inferior a 5%. Cabe destacar, que o valor do teste qui-quadrado indica 

que a existência de uma associação entre estas variáveis não é tão forte quanto à associação 

do grau de influência do jovem com as variáveis sexo e posse de habilitação, para as quais o 

teste qui-quadrado (TAB.22) foi significativo ao nível de 1%. 

 

TABELA 22 – Teste qui-quadrado 

Estatísticas Valor Graus de liberdade Significância 

Pearson Chi-Square 7,5120 2 0,023 

Likelihood Ratio 7,8680 2 0,020 

Linear-by-Linear Association 1,5450 1 0,214 

Casos válidos 231   

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 No que tange a relação entre o grau de influência do jovem e quem é o usuário 

principal do automóvel adquirido, percebe-se que há um forte aumento da influência do 

jovem quando este é o condutor principal, pois para o grupo de baixa influência apenas 9,46% 

dos condutores principais são jovens, já para o grupo de alta influência 57,94% dos 

condutores principais são jovens. Observa-se também, que o aumento no grau de influência 

do jovem incorre em uma redução na participação do pai como condutor principal. Todavia, 

em relação à participação da mãe como condutora principal não se observa uma alteração 

significativa. A TAB.23 sintetiza a associação entre o grau de influência e quem é o motorista 

principal do automóvel. 
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TABELA 23 – Tabela cruzada – grau de influência do jovem e usuário principal do automóvel 

Grau de influência do jovem P11. Quem é o principal 
usuário do automóvel? 

 
Baixa Moderada Alta 

Total 

Jovem Valor absoluto 7 9 62 78 

 % da influência 9,46 18,37 57,94 33,91 

Pai Valor absoluto 33 20 15 68 

 % da influência 44,59 40,82 14,02 29,57 

Mãe Valor absoluto 11 9 17 37 

 % da influência 14,86 18,37 15,89 16,09 

Irmão/irmã Valor absoluto 20 8 9 37 

 % da influência 27,03 16,33 8,41 16,09 

Outro Valor absoluto 3 3 4 10 

 % da influência 4,05 6,12 3,74 4,35 

Total Valor absoluto 74 49 107 230 

 % da influência 100 100 100 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A associação entre o grau de influência do jovem e quem é o condutor principal 

do automóvel fica evidenciada por meio do teste qui-quadrado, o qual corrobora a existência 

de uma associação entre as variáveis ao nível de significância de 1%. Os resultados são 

apresentados na TAB.24: 

TABELA 24 – Teste qui-quadrado 

Estatísticas Valor Graus de liberdade Significância 

Pearson Chi-Square 61,3760 8 0,000 

Likelihood Ratio 65,1190 8 0,000 

Linear-by-Linear Association 22,9660 1 0,000 

Casos válidos 230   

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao se analisar a associação entre o grau de influência do jovem e fonte de renda 

(TAB.25), observa-se que, quanto maior o grau de influência, maior o percentual de 

indivíduos com emprego, na medida em que para o grupo de baixa influência 54,05% 

possuem emprego e para o grupo de alta influência 62,03% possuem emprego. Ademais, 

quanto maior o grau de influência do jovem menor o percentual de indivíduos sem renda. 

Todavia, em relação à realização de estágio não se pode estabelecer uma tendência, pois tanto 

para o grupo de baixa influência quanto para o grupo de alta influência, aproximadamente 

21% dos indivíduos que compõem os grupos fazem estágio. 
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TABELA 25 – Tabela cruzada – grau de influência do jovem e fonte de renda 

Grau de influência do jovem 
P4. Fonte de renda  

Baixa Moderada Alta 
Total 

Estágio Valor absoluto 16 20 23 59 

 % da influência 21,62162 40,816327 21,2963 25,54113 

Emprego Valor absoluto 40 24 67 131 

 % da influência 54,05405 48,979592 62,03704 56,70996 

Sem renda Valor absoluto 18 5 18 41 

 % da influência 24,32432 10,204082 16,66667 17,74892 

Total Valor absoluto 74 49 108 231 

 % da influência 100 100 100 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Para a associação entre o grau de influência do jovem e a fonte de renda, observa-

se que, ao nível de 5%, pode-se refutar a hipótese nula de que estas variáveis sejam 

independentes. Todavia, de acordo com a estatística Linear-by-linear association, a relação 

entre estas variáveis é independente, na medida em que apresenta um nível de significância 

superior a 5%. Os resultados são apresentados na TAB.26: 

 

TABELA 26 – Teste qui-quadrado 

Estatísticas Valor Graus de liberdade Significância 

Pearson Chi-Square 10,2777 4 0,036 

Likelihood Ratio 9,7643 4 0,045 

Linear-by-Linear Association 0,2495 1 0,617 

Casos válidos 231   

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 Em relação à iniciação do processo de compra de um automóvel, pode-se observar 

que o aumento na influência do jovem gera também um aumento em sua participação na 

iniciação do processo de compra, na medida em que para o grupo de baixa influência tem-se 

que apenas 2,86% da iniciação com o jovem. Já para o grupo de alta renda, observa-se que 

45,79% do processo de compra tem início com o jovem. Ademais, cabe destacar que o 

aumento na influência do jovem no processo de compra é acompanhado por uma redução da 

participação do pai na iniciação do processo. Os resultados completos são apresentados na 

TAB.27: 
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TABELA 27 – Tabela cruzada – grau de influência do jovem e iniciação da compra 

Grau de influência jovem P15. De quem partiu a 
idéia de comprar o 

automóvel? 
 

Baixa Moderada Alta 
Total 

Jovem Valor absoluto 2 4 49 55 

 % da influência 2,86 8,33 45,79 24,44 

Pai Valor absoluto 40 26 37 103 

 % da influência 57,14 54,17 34,58 45,78 

Mãe Valor absoluto 13 11 14 38 

 % da influência 18,57 22,92 13,08 16,89 

Irmão Valor absoluto 12 5 5 22 

 % da influência 17,14 10,42 4,67 9,78 

Outro Valor absoluto 3 2 2 7 

 % da influência 4,29 4,17 1,87 3,11 

Total Valor absoluto 70 48 107 225 

 % da influência 100 100 100 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 Corroborando a tendência observada na tabela acima, o teste qui-quadrado refuta 

a hipótese de que as variáveis: grau de influência do jovem e participação na iniciação do 

processo de compra sejam independentes ao nível de significância de 1%. Os resultados são 

apresentados na TAB.28, a seguir. 

 

TABELA 28 – Teste qui-quadrado 

Estatísticas Valor Graus de liberdade Significância 

Pearson Chi-Square 53,8737 8 0,000 

Likelihood Ratio 59,8692 8 0,000 

Linear-by-Linear Association 25,0134 1 0,000 

Casos válidos 225   

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 A última associação entre as variáveis testadas refere-se à relação entre grau de 

influência do jovem e a decisão final de compra. Pode-se observar na tabela abaixo que, 

quanto maior a influência do jovem no processo de compra, maior tende a ser sua participação 

na decisão final de compra, na medida em que para o grupo de baixa influência, apenas 1,64% 

das decisões finais são tomadas pelo jovem e para o grupo de alta influência, 40,66% das 

decisões finais são tomadas pelo jovem. A distribuição de freqüência completa da associação 

entre estas duas variáveis encontra-se na TAB.29: 
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TABELA 29 – Tabela cruzada – grau de influência do jovem e decisão final de compra 

Grau de influência jovem P27. Quem tomou a 
decisão  

final de compra?   Baixa Moderada Alta Total 

Jovem Valor absoluto 1 1 37 39 
 % da influência         1,64  2,38          40,66          20,10  
Pai Valor absoluto 36 28 38 102 

 % da influência         59,02          66,67          41,76          52,58  

Mãe Valor absoluto 11 9 11 31 

 % da influência         18,03          21,43          12,09          15,98  

Irmão Valor absoluto 13 4 5 22 
 % da influência         21,31            9,52            5,49          11,34  

Total Valor absoluto 61 42 91 194 

 % da influência 100 100 100 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A partir dos resultados obtidos para o teste qui-quadrado – significância ao nível 

de 1% - pode-se inferir que a variação na distribuição de freqüência entre as variáveis, grau de 

influência do jovem e participação na tomada de decisão final, não se deve a um processo 

aleatório, mas sim que existe uma relação de dependência entre estas duas variáveis. Os 

resultados são expostos na TAB.30: 

 

TABELA 30 – Teste qui-quadrado 

Estatísticas Valor Graus de liberdade Significância 

Pearson Chi-Square 50,1431 6 0,000 

Likelihood Ratio 56,5085 6 0,000 

Linear-by-Linear Association 28,6832 1 0,000 

Casos válidos 194   

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Testou-se também a associação entre o grau de influência do jovem e a quantidade 

de veículos que a família possui. Observou-se que um maior grau de influência do jovem está 

associado com um maior número de veículos, na medida em que, ao se analisar as linhas da 

TAB.31, percebe-se um aumento no percentual de alta influência do jovem quando o número 

de automóveis que a família possui é maior. 
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TABELA 31 – Tabela cruzada – grau de influência do jovem e número de veículos 

Grau de influência jovem P14. Quantos 
veículos possui? 

 
Baixa Moderada Alta 

Total 

1 Valor absoluto 32 22 26 80 

 % N° de veículos 40 27,5 32,5 100 

2 Valor absoluto 24 10 47 81 

 % N° de veículos 29,62963 12,34568 58,02469 100 

3 Valor absoluto 11 9 21 41 

 % N° de veículos 26,82927 21,95122 51,21951 100 

Mais de 3 veículos Valor absoluto 7 8 14 29 

 % N° de veículos 24,13793 27,58621 48,27586 100 

Total Valor absoluto 74 49 108 231 

 % N° de veículos 32,03463 21,21212 46,75325 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Por meio do teste do qui-quadrado, testou-se estatisticamente a associação entre o 

grau de influência do jovem e o número de automóveis. Pode-se afirmar, ao nível de 5%, que 

existe uma relação de dependência entre estas variáveis. A TAB.32 apresenta os resultados 

obtidos.   

TABELA 32 – Teste qui-quadrado 

Estatísticas Valor Graus de liberdade Significância 

Pearson Chi-Square 13,5677 6 0,0348 

Likelihood Ratio 14,1427 6 0,028 

Linear-by-Linear Association 4,0844 1 0,0432 

Casos válidos 231    

Fonte: Dados da pesquisa. 
  

 Testou-se também a associação do grau de influência do jovem no processo de 

compra com a renda da família, com a idade, com a marca do veículo adquirido e com o 

relacionamento dos respondentes com a marca. Para todas estas, rejeitou-se a hipótese de que 

haja uma relação de dependência entre as variáveis, ou seja, uma variação na idade, por 

exemplo, não está relacionada com um aumento ou decréscimo no grau de influência. As 

TAB. 33 e TAB.34, contendo os resultados sobre a renda familiar, são apresentadas a seguir:  
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TABELA 33 – Tabela cruzada – grau de influência do jovem e renda familiar 

Grau de influência jovem 
P42. Renda familiar  

Baixa Moderada Alta 
Total 

Até R$3.000 Valor absoluto 14 8 15 37 

 % da influência 21,54 17,02 15,15 17,54 

De R$3.001 a R$5.000 Valor absoluto 17 16 27 60 

 % da influência 26,15 34,04 27,27 28,44 

De R$5.001 a R$8.000 Valor absoluto 15 5 28 48 

 % da influência 23,08 10,64 28,28 22,75 

Acima de R$8.001 Valor absoluto 19 18 29 66 

 % da influência 29,23 38,30 29,29 31,28 

Total Valor absoluto 65 47 99 211 

 % da influência 100 100 100 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

TABELA 34 – Teste qui-quadrado 

Estatísticas Valor Graus de liberdade Significância 

Pearson Chi-Square 6,9258 6 0,3277 

Likelihood Ratio 7,4852 6 0,2782 

Linear-by-Linear Association 0,4216   0,5161 

Casos válidos 211     

                                                 Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 Com relação aos demais dados refutados, as TAB. 35 e TAB.36 apresentam os 

resultados do grau de influência sobre o fator idade: 

 

TABELA 35 – Tabela cruzada – grau de influência do jovem e idade 

Grau de influência jovem 
P1. Idade  

Baixa Moderada Alta 
Total 

De 18 a 25 anos Valor absoluto 58 35 81 174 

 % da influência 78,38 71,43 75,00 75,32 

De 26 a 29 anos Valor absoluto 16 14 27 57 

 % da influência 21,62 28,57 25,00 24,68 

Total Valor absoluto 74 49 108 231 

 % da influência 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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TABELA 36 – Teste qui-quadrado 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 Sobre o relacionamento com a marca, refutados como elementos de impacto na 

influência dos jovens, as TAB. 37 e 38 apresentam os resultados: 

 

TABELA 37 – Tabela cruzada – grau de influência do jovem e relacionamento com a marca 

Grau de influência jovem P10. Já teve veículo desta 

marca? 
 

Baixa Moderada Alta 
Total 

É o primeiro desta marca Valor absoluto 25 15 43 83 

 % da influência 38,46 34,88 41,35 39,15 

Já teve desta marca Valor absoluto 32 20 40 92 

 % da influência 49,23 46,51 38,46 43,40 

Sempre teve desta marca Valor absoluto 8 8 21 37 

 % da influência 12,31 18,60 20,19 17,45 

Total Valor absoluto 65 43 104 212 

 % da influência 100 100 100 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

TABELA 38 – Teste qui-quadrado 

Estatísticas Valor Graus de liberdade Significância 

Pearson Chi-Square 2,9913 4 0,5592 

Likelihood Ratio 3,0884 4 0,5431 

Linear-by-Linear Association 0,142 1 0,7062 

Casos válidos 212    

Fonte: Dados da pesquisa. 
  

 E o último dado refutado, a marca possuída, tem o resultado apresentado nas 

TAB. 39 e TAB.40, conforme a seguir: 

 

Estatísticas Valor Graus de liberdade Significância 

Pearson Chi-Square 0,7776 2 0,6779 

Likelihood Ratio 0,7757 2 0,6785 

Linear-by-Linear Association 0,2062 1 0,6497 

Casos válidos 231    
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TABELA 39 – Tabela cruzada – grau de influência do jovem e marca do veículo 

Grau de influência jovem 
P9. Marca do veículo  

Baixa Moderada Alta 
Total 

Chevrolet Valor absoluto 10 8 16 34 

 % da influência 16,39 19,05 18,18 17,80 

Fiat Valor absoluto 33 20 47 100 

 % da influência 54,10 47,62 53,41 52,36 

Ford Valor absoluto 7 5 7 19 

 % da influência 11,48 11,90 7,95 9,95 

Volkswagen Valor absoluto 11 9 18 38 

 % da influência 18,03 21,43 20,45 19,90 

Total Valor absoluto 61 42 88 191 

 % da influência 100 100 100 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

TABELA 40 – Teste qui-quadrado 

Estatísticas Valor Graus de liberdade Significância 

Pearson Chi-Square 1,1718 6 0,9782 

Likelihood Ratio 1,1897 6 0,9773 

Casos válidos 191   

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

8.1.5  Correlação entre a influência geral no processo de compra e a influência na 

escolha de alguns itens do veículo 

 

 Para cada membro da família procedeu-se uma análise da correlação entre sua 

influência geral no processo de escolha do veículo a ser comprado e sua influência na escolha 

de alguns itens, tais como: marca, modelo, motorização, cor, tipo, ar condicionado, direção, 

vidros e travas elétricos e equipamento de som. Utilizou-se o coeficiente de Pearson por ser 

esta uma das técnicas mais amplamente utilizadas na literatura (TAB.41). 
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TABELA 41 – Correlação entre influência geral e escolha de itens 

  
Influência 

jovem 
Influência 

pai 
Influência 

mãe 
Influência 

irmão 
P29. Marca Correlação de Pearson 0,90 0,96 0,89 0,78 

 Significância 0,00 0,00 0,00 0,00 

 N 228 225 228 202 

P30. Modelo Correlação de Pearson 0,89 0,93 0,92 0,75 

 Significância 0,00 0,00 0,00 0,00 

 N 230 226 227 204 

P31. Motorização Correlação de Pearson 0,82 0,92 0,83 0,72 

 Significância 0,00 0,00 0,00 0,00 

 N 226 225 228 200 

P32. Cor Correlação de Pearson 0,84 0,81 0,79 0,64 

 Significância 0,00 0,00 0,00 0,00 

 N 228 224 226 200 

P33. Tipo Correlação de Pearson 0,86 0,90 0,88 0,76 

 Significância 0,00 0,00 0,00 0,00 

 N 228 222 224 202 

P34. Ar Correlação de Pearson 0,77 0,80 0,73 0,66 

 Significância 0,00 0,00 0,00 0,00 

 N 122 120 121 109 

P35. Direção 
hidráulica 

Correlação de Pearson 0,82 0,85 0,81 0,67 

 Significância 0,00 0,00 0,00 0,00 

 N 149 146 148 128 

P36. Vidros e travas 
elétricas 

Correlação de Pearson 0,80 0,88 0,82 0,68 

 Significância 0,00 0,00 0,00 0,00 

 N 192 186 187 163 

P37. Som Correlação de Pearson 0,74 0,77 0,69 0,67 

 Significância 0,00 0,00 0,00 0,00 

 N 194 190 191 168 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 De modo geral, observa-se na TAB.41, que as maiores correlações com a 

influência geral dos membros da família são a escolha da marca e do modelo do veículo a ser 

adquirido. Já as menores correlações são para com a escolha do som e do ar condicionado. 

Observa-se também, que a escolha de todos os itens, exceto a escolha da cor, é mais 

correlacionada com a influência geral do pai quando comparado aos demais membros, sendo 

que a escolha da cor é mais correlacionada com a influência do jovem. Cabe destacar também, 

que a influência da mãe é mais correlacionada com a escolha do modelo, da motorização, do 

tipo e do vidro quando comparado com a influência do jovem. Por último, ressalta-se que a 
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influência geral do irmão é a que apresenta menor coeficiente de correlação com a escolha dos 

itens analisados.  

   

 

8.1.6  Média da influência do familiar no processo de compra para os três grupos de 

influência do jovem 

 

 

O intuito deste tópico é identificar se há diferença entre as médias da influência 

geral dos membros da família no processo de compra de um veículo para os três níveis de 

influência do jovem, ou seja, busca-se identificar se diferentes níveis de influência do jovem 

implicam em uma maior ou menor influência do membro da família. Para tanto, utilizou-se 

uma técnica estatística de comparação de médias, a saber, o teste de Kruskal-Wallis, o qual 

segundo PESTANA e GAGEIRO (2000), consiste em uma alternativa não paramétrica ao 

teste ANOVA e permite ver se existem diferenças no pós-teste entre três ou mais condições 

experimentais.  

O teste de Kruskal-Wallis procura, a partir de amostras aleatórias de K populações, 

testar a hipótese da existência de um parâmetro comum a todas as populações contra a 

hipótese alternativa de que, pelo menos uma das populações tende a apresentar valores 

superiores (inferiores) às outras. A TAB.42 apresenta as médias calculadas para cada membro 

da família em cada grupo de influência do jovem para o teste Kruskal-Wallis. 

 

TABELA 42 – Média da influência do familiar para os três grupos de influência do jovem 

Grupos 
Influência do 

jovem 
Influência do 

pai 
Influência da 

mãe 
Influência do 

irmão 
Influência da 

irmã 
Baixa 0,7838 7,0959 4,4595 3,4930 1,9048 
Moderada 4,9796 7,5714 6,2449 3,9767 3,1316 
Alta 8,9815 6,1714 4,9907 3,2766 2,4096 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 Primeiramente, cabe destacar, que como os grupos foram divididos em função da 

influência do jovem no processo de aquisição do veículo, observa-se uma diferença 

significativa entre as médias de cada grupo para a influência do jovem. No que tange a 

influência do pai, é possível perceber que há uma redução de sua influência quando a 

influência do jovem é alta, todavia, sua influência é maior quando a influência do jovem é 

moderada do que quando esta é baixa.  
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 Em relação à influência da mãe, pode-se observar que esta é maior quando a 

influência do jovem é moderada e menor quando a influência do jovem é alta ou baixa. Para a 

influência do irmão não se observou uma diferença grande entre os três grupos de influência 

do jovem. Já para a influência da irmã, observou-se ser esta maior quando a influência do 

jovem é moderada e menor quando a influência do jovem também é menor. A TAB.43 

apresenta os resultados obtidos para o teste de Kruskal-Wallis. 

 

TABELA 43 – Teste de diferença de médias – Kruskal-Wallis 

 
Influência 

pai 
Influência 

mãe 
Influência 

irmão 
Influência 

irmã 
Qui-quadrado 5,43 4,465 1,539 6,599 

Graus de liberdade 2 2 2 2 

Significância 0,066 0,107 0,463 0,037 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 Com base nas TAB. 42 e TAB.43, pode-se inferir que a diferença entre a média 

para cada grupo de influência do jovem foi estatisticamente significante ao nível de 5% 

apenas para a influência da irmã, sendo que ao nível de 10% a diferença da média da 

influência do pai também é estatisticamente significativa. Já para a influência do irmão, 

observa-se que a diferença entre as médias não é significativa, ao passo que para a influência 

da mãe tem-se uma significância baixa, todavia, também não significativa. 
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9 CONCLUSÕES 

 

 

A literatura pesquisada sobre a influência entre gerações, a socialização do 

consumidor, cultura e consumo em contraposição às características do mundo pós-moderno 

foi importante para a conclusão deste trabalho. O objetivo principal de entender a influência 

do jovem no processo de compra de automóveis foi possível de ser atingido, bem como 

entender para quais etapas ocorre influência, além de estabelecer diferentes graus de 

influência do jovem. 

Nesta seção serão explicitadas as principais conclusões, implicações, 

recomendações e sugestões para estudos futuros, bem como as limitações e cautelas na 

interpretação dos dados do estudo. 

 

 

9.1  A INFLUÊNCIA DOS JOVENS NAS ETAPAS DE COMPRA 
 

 

 Conforme observado na análise de levantamento dos dados, de uma forma geral, o 

pai é o membro familiar que mais atua no processo de compra do automóvel. A participação 

do jovem ocorre em menor grau, porém, supera a participação da mãe em muitas etapas do 

processo de compra. 

 Sob a perspectiva do tipo de compra, em que Davis e Rigaux (1974) identificaram 

a compra do automóvel como sendo um bem de compra autônoma, ou seja, decisão é feita 

pela pessoa que vai utilizar o produto, o mesmo foi constatado neste estudo, porém, ressalta-

se o fato de haver diferentes papéis para cada membro familiar no processo de compra, 

incluindo os filhos jovens. 

 A abordagem da socialização do consumidor apresentado por Ward (1974) 

fornece subsídios para perceber que as gerações de pais e filhos possuem diferentes formas de 

consumir, e verifica-se, portanto, a existência de IGI direta, ou seja, os jovens influenciando 

os pais, na fase de busca de informações dentro do processo de decisão de compra. Tal 

constatação se pauta na Internet, que surge como uma ferramenta de socialização do consumo, 

já que os jovens pesquisados são de uma geração que aprendeu a consumir utilizando 

tecnologias que não estavam disponíveis na época de socialização de consumo dos seus pais.  
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 Esta constatação corrobora com o estudo realizado por Trindade (2002) de que as 

crianças desta geração, dita por Howe e Strauss (2007) como Geração Milênio, desfrutam de 

um novo espaço socializador, a Internet. Tal tecnologia geraria maior autonomia e acesso a 

informações, dentre outros fatores. 

 A socialização dos pais enquanto consumidores parece está mais ligada aos meios 

tradicionais de compra, pesquisando entre amigos e indo direto aos pontos de venda. Os 

diferentes tipos de habilidades adquiridos por pais e filhos, podem ser instrumentos de troca 

de experiências, de forma a contribuir para a existência de IGI direta e IGI reversa, como foi 

observado nas duas fases do estudo, sendo a primeira de caráter qualitativa, e a segunda 

quantitativa. 

 Portanto, conclui-se a existência de IGI direta, em que os pais influenciam os 

jovens, e IGI reversa, em que os filhos influenciam os pais. Tal constatação traz 

oportunidades de estratégias de mercado voltadas para as diferentes fases do processo de 

compra, já que o estudo permitiu detalhar em que fase há participação dos membros 

familiares. 

 Com relação à fase final do processo de compra, mais uma vez o pai tem um 

papel mais ativo, tanto na negociação do preço, quanto no pagamento e ida à concessionária 

para negociar e buscar o automóvel. O jovem aparece como a segunda maior participação, 

acima da mãe. Entretanto, a participação muda na medida em que o automóvel é utilizado 

para cada membro da família. Novamente, o jovem participa mais desta fase quando o 

automóvel é para o seu uso próprio, bem como o pai. Com exceção da mãe, que quando o 

automóvel é para o seu uso próprio, no que tange a negociação do preço, o pai supera a sua 

participação, e há uma grande participação dos dois para todos os passos desta fase, 

contrariamente à fase de busca de informações, em que o jovem tem uma participação maior 

para o automóvel da mãe. 

 A baixa participação da mãe, sendo o automóvel para uso dela ou não, sugere uma 

influência do fator cultural e simbólico que automóvel representa, na medida em que o mesmo 

pertence mais ao mundo masculino do que o feminino. A partir da abordagem dos 

significados culturais do consumo, MacCracken (2003) chama atenção sobre o caráter 

simbólico dos produtos sendo que o consumidor constrói o seu mundo a partir das 

experiências de vida, incluindo a interação familiar. Enquanto os homens têm no seu universo 

infantil os automóveis como brinquedos, na vida adulta o brinquedo vira realidade, e uma vez 

sendo parte do mundo dos homens, o conhecimento tende a ser maior do que as mulheres. 
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 Mais uma vez, para a fase final da compra, o controle de recursos financeiros é 

um fator de influência dos pais sobre os filhos. Porém, quando os jovens dispõem de recursos 

financeiros, a influência do pai tende a ser menor.. 

 Para o automóvel do irmão, percebe-se uma participação do pai maior para a 

negociação do preço, sugerindo maior experiência com tais etapas do que os demais membros 

da família. A mãe, por sua vez, aparece no momento da busca do automóvel na loja ou 

concessionária. 

 

 

9.2  A INFLUÊNCIA DOS JOVENS NA ESCOLHA DOS ITENS DO 
AUTOMÓVEL 
  

  

 Para a escolha dos itens do automóvel, assim como na fase de iniciação, busca e 

finalização da compra, observa-se a mesma influência do jovem, sendo mais influente quando 

o automóvel é para o seu uso próprio. O equipamento de som é o item em que fica mais 

evidente a participação do jovem, principalmente quando o automóvel é de uso do pai e da 

mãe, além do seu próprio uso. 

 É importante ressaltar que, em função no reduzido tamanho amostral, e 

conseqüentemente, um alto desvio-padrão, seria necessário incrementar a amostra a fim de 

obter dados que fossem mais precisos a respeito da escolha dos itens do automóvel. 

 

 

9.3  INFLUÊNCIA ENTRE GERAÇÕES VERSUS TEORIA DO IGI 
  

 

 Uma das determinantes para a ocorrência do IGI se refere ao forte laço familiar – 

SFR, ou seja, quando há fortes laços familiares, há a existência de influência entre as gerações 

(MITTAL; SHAH, 1997). O que se percebe no presente trabalho é que a alta influência do 

jovem, quando o mesmo é do sexo masculino, sugere a existência de um forte laço familiar 

entre pai e filho. Ambos são mais atuantes no processo, e embora não possa se confirmar alta 

SRF percebe-se uma maior aproximação entre os dois membros. 

 Na Teoria do IGI, a experiência percebida é apontada por Mittal e Shah (1997) 

como uma das bases de influência entre gerações, e o que se verificou neste estudo é que as 

habilidades e/ou experiências de cada membro da família interferem no modo pelo qual cada 
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um atua no processo de compra. A experiência está ligada ao fato do indivíduo possuir 

habilidades específicas sobre algo ou produto específico. Nesta pesquisa foi identificada 

maior participação do jovem na fase de busca de informações através da Internet, em 

contraposição ao pai, que demonstrou ser mais experiente no ponto de venda, corroborando 

com a abordagem da socialização do consumo apresentada por Ward (1974).  

 A segunda base de influência do IGI é a similaridade percebida. Quando o jovem 

possui habilitação tem alta influência no processo de compra, e quando não possui habilitação 

tem baixa influência. Além disto, observou-se maior influência do jovem quando é do sexo 

masculino. Tais informações juntas denotam certa consonância com a similaridade percebida 

entre pais e filhos, em que o IGI será maior para uma geração quando percebe na outra 

semelhança em relação ao estilo de vida de um produto relevante. 

 A terceira e última base de influência do IGI se refere ao controle de recursos, em 

que foi constatada a alta influência dos pais sobre os filhos quando os mesmos não eram os 

principais usuários do automóvel. O estudo não identificou a renda dos jovens como fator de 

influência, mas por outro lado, mostrou que quando o jovem é o usuário principal do 

automóvel, o pai tem pouca influência, atuando mais como um apoio ou ajuda dentro do 

processo de compra. Sobre esta ótica, é possível perceber a independência financeira dos 

jovens, e, portanto, denota a falta de controle de recursos do pai.  

  

  

9.4  DIFERENÇAS NO DESEMPENHO DE PAPÉIS ENTRE FAMILIARES 

 

 

 O estudo realizado pretendeu analisar a influência do jovem no processo de 

compra de automóveis nas famílias. Os dados obtidos possibilitaram verificar a existência da 

influência dos jovens em diferentes fases no PDC, Processo de Decisão do Consumidor. 

(BLACKWELL; ENGEL; MINIARD, 2009). Contudo, a análise também contribuiu na 

medida em que apresenta os papéis exercidos pelos outros membros familiares. 

 Em contraposição aos dados apresentados na fase qualitativa, de que o uso 

compartilhado implicaria numa maior participação dos membros familiares, os dados 

quantitativos refutam esta hipótese. Entretanto, se confirma uma alta influência do jovem 

quando o automóvel é para seu uso próprio. Contudo, em função de amostra baixa, não se 

confirma grau de influência maior ou menor do jovem quando este dispõe de fonte de renda 
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própria, seja proveniente de um trabalho ou de um estágio; quando a renda familiar é mais 

alta; e quando a idade do jovem aumenta. Para estes casos, não existe relação de influência.  

 Os dados qualitativos indicaram uma hierarquia de modelos dos automóveis nas 

famílias, com importância maior ao automóvel do pai. O estudo quantitativo não possibilitou 

checar tal informação, embora no geral, tenha sido constatada uma dominância do pai no 

processo de compra em relação aos demais membros familiares. Neste caso, a hierarquia 

parece estar mais ligada à autoridade do pai, bem como pelo controle de recursos financeiros 

que o mesmo possui sobre os outros membros familiares. 

 Outro fator que impacta no grau de influência do jovem sobre a compra do 

automóvel é a quantidade de automóveis possuídos na família. Foi constatado que quanto 

mais automóveis na residência, maior a influência do jovem. Entretanto, os resultados 

qualitativos indicaram que a presença de mais automóveis na residência poderia ser favorável 

para participação individual dentro do processo de compra. 

 Ademais, conforme apresentado na fase qualitativa, não foi possível constatar a 

influência do jovem como um membro familiar que trouxesse novas marcas para a residência. 

 No que tange o resultado qualitativo, a respeito dos papéis desempenhados pelos 

membros das famílias, e utilizando a analogia do futebol para ilustrar estes diferentes papéis 

no processo de compra dos automóveis, três tipos de consumidores foram identificados: 1) os 

expectadores, que apenas assistem e têm baixa influência; 2) os técnicos, que procuram dar o 

suporte necessário ao comprador, com média influência; e por último, 3) os jogadores, que 

iniciam a compra, fazem a pesquisa, e defendem as marcas e modelos escolhidas, tendo, 

portanto, alta influência.  

 Com base em tais resultados, buscou-se traçar um paralelo entre os resultados 

qualitativos e quantitativos utilizando a mesma analogia do futebol. A TAB.44 apresenta a 

média de participação dos membros da família de acordo com o usuário principal: 
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TABELA 44 – Comparação da participação média no processo de compra a partir do usuário principal 

 

Em geral 
 

Participação 
média (%) 

Usuário final 
jovem 

Participação 
média (%) 

Usuário final 
Pai 

Participação 
média (%) 

Usuário final 
mãe 

Participação 
média (%) 

Usuário final 
irmão/ã 

Participação 
média (%) 

Jovem 26,5 50,5 14 14 11 

Pai 34,5 22 61 36 20 

Mãe 12,375 10,5 8 33 3 

Irmão, irmã 13,875 5,375 8 4 53 

Outro 2,5 0,375 1 - 1 

Ninguém 10,25 11,125 9 12 13 

Fonte: Dados da pesquisa. 
  

 Por conseguinte, foi elaborado um esquema ilustrativo a partir da analogia do 

futebol, representado através do comparativo da participação média de cada membro familiar 

sobre o usuário principal do automóvel, conforme apresentado na FIG.7: 

 

 

FIGURA 7 – Atuação de cada membro familiar no processo de compra de automóveis sobre a analogia do 
futebol 

Fonte: Dados de pesquisa. 

  

 O jovem atua como jogador quando é o principal usuário do automóvel. Participa 

de todas as etapas da compra, desde a iniciação, até a pesquisa e decisão final. No entanto, 

exerce a função de técnico quando o automóvel é de uso do pai e da mãe. Conforme foi 

observado, a influência que o jovem exerce está mais ligada à fase da busca de informações, 

mais precisamente, na Internet. O jovem só atua como expectador quando o automóvel é de 
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uso do irmão ou irmã. De forma geral, o jovem aparece como o técnico no processo de 

compra de automóveis. 

 O pai, por sua vez, é o membro familiar com maior influência no processo de 

compra, atuando como jogador de forma geral, e também, quando o automóvel é de seu uso 

próprio, e também de uso da mãe, neste caso, esposa. Nos demais casos, em que o automóvel 

é para o uso dos filhos, o pai assume o papel de técnico. 

 

 

9. 5 IMPLICAÇÕES GERENCIAIS 

 

 

 Dentre as implicações gerenciais, pode-se dizer, através do referencial teórico 

pesquisado, que a influência dos jovens no processo de compra de automóveis ocorre em 

algumas fases do processo de compra, e principalmente na fase de busca de informações. Para 

os gestores de marcas das organizações, este estudo fornece uma sustentação empírica da 

influência dos jovens sobre os pais, que está calcada principalmente na forma de socialização 

do consumidor e nas bases de influência do IGI. 

 No mundo pós-moderno, o jovem demanda por novas formas de consumo, 

interferindo na forma de consumo das famílias, sendo influenciado ou influenciando, e tais 

constatações chamam as empresas para refletir sobre a importância do desenvolvimento de 

estratégias mais eficazes na criação de conexões com este público. O objetivo estratégico 

deve pautar não só o comportamento dos jovens, mas também os demais membros da família, 

se preocupando com as dinâmicas do consumo familiar.  

 Concluindo, este trabalho permitiu abranger o entendimento acerca do 

comportamento de consumo das famílias, tratando do consumo específico de um bem de alto 

valor agregado, o automóvel, sendo importante destacar maior grau de influência dos jovens 

em detrimentos de variáveis como o sexo, a posse de habilitação, o uso do veículo, bem 

como, o número de veículos na residência. 
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9.6  IMPLICAÇÕES ACADÊMICAS 
 

 

 Como contribuições acadêmicas, esta pesquisa oferece apoio para todas as teorias 

que defendam a importância da influência entre gerações no mercado de consumo, 

apresentando um tema de extrema relevância para o desenvolvimento estratégico das marcas. 

Possibilita a avaliação da influência do jovem, e dos seus familiares, e abre novos caminhos 

para a exploração de novas relações no Marketing. O estudo realizado mostra-se 

extremamente relevante e contribui para o construto IGI refinando a compreensão deste 

fenômeno. 

 Desta forma, tem-se uma contribuição para futuros estudos, podendo expandir 

este modelo conceitual a outros segmentos de mercado, para outros tipos de produtos, 

identificando novas relações familiares, atrelando-se a fatores relacionados a perfil, forma de 

utilização, grau de especialização dos membros, além de outros aspectos relevantes sobre 

todas as fases do processo de decisão do consumidor.  

 

 

9.7  LIMITAÇÕES 
 

 

 As limitações deste estudo em parte são oriundas do próprio escopo da pesquisa, 

uma vez realizada sobre um tema de certa forma emergente no Marketing, e para um 

segmento específico (automóveis) em que ainda prevalece uma visão masculina, de um 

produto que está culturalmente mais ligado aos homens. Além disto, a existência de poucos 

estudos empíricos nesta área dá mais atenção à influência do automóvel entre casais, sendo 

pouco mencionada a influência dos filhos jovens. As outras limitações se referem: a) ao 

tamanho da amostra realizada, que inviabilizou análises mais profundas; b) além das 

diferentes praças pesquisadas, São Paulo e Belo Horizonte, para as duas etapas da pesquisa, 

podendo limitar análises mais congruentes, em função da característica cultural de cada 

cidade, indicando comportamentos diferenciados de consumo.   
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9.8  SUGESTÕES PARA NOVOS ESTUDOS 
 

 

Estas conclusões nos levam a refletir sobre sugestões para as próximas pesquisas 

sobre o construto IGI, bem como para a forma de socialização do consumo, cujo trabalho 

apresentado ressalta as transformações ocorridas do mundo pós-moderno que impactam no 

comportamento humano. Desta forma, podemos destacar: a) aumentar a amostra para que seja 

representativa por faixa etária e por cidades do Brasil; b) realizar estudos exploratórios em 

cada praça pesquisada, a fim de identificar diferenças culturais que impactem na forma de 

consumo; e, c) expandir os estudos a respeito do IGI, além da socialização do consumidor, 

para outros segmentos de mercado. 
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ANEXO – ROTEIRO PARA ENTREVISTAS QUALITATIVAS 

 

Entrevistado(a): _________________________________ Data da entrevista: ___/___/___ 

APRESENTAÇÃO 

Antes de começarmos a falar do tema de nossa pesquisa, gostaria de lhe pedir que falasse um 

pouco de você.  Você poderia se apresentar? 

• Nome, idade 

• Formação 

• Profissão (trabalha fora ou não?) 

• Como é a sua rotina em casa (horários, funções, etc). 

• Quem é a sua família (idade, parentesco, rotinas) 

A DECISÃO DE COMPRA DO AUTOMÓVEL 

Agora eu gostaria de começar a falar sobre a compra do _________ (marca do novo 

automóvel da casa). 

• Quem aqui na sua casa foi o primeiro a levantar o interesse em vender o automóvel 

anterior e comprar este automóvel novo?  Quem iniciou “precisamos trocar o 

automóvel...”. O que pode ter disparado iniciado esse interesse, essa decisão? 

• Como esta pessoa demonstrou este interesse? Falava o quê? Argumentava o quê? 

• Quais eram as principais razões para querer comprar um novo automóvel? 

• Quem iniciou tudo foi esta pessoa sozinha ou também havia outro(s) membro(s) da 

família que estava(m) junto(s) nesta idéia? 

• (Se havia outras pessoas) Qual foi a participação dessas outras pessoas nesse pontapé 

inicial?  Falavam o quê? Argumentavam o quê? Quais eram as principais razões para 

quererem comprar um automóvel novo? 

• (Caso não tenha surgido espontaneamente) Qual foi a sua participação nesta etapa? 

• Em que momento ou situação surgiu esta decisão de trocar o automóvel? (Depois) Houve 

algum episódio específico para tal decisão ou não? 

• O que vocês levaram em consideração na hora da escolha do tipo/marca de automóvel a 

ser comprado?  Quais foram os critérios para eleger algumas marcas como opções 

prováveis e quais os critérios para eliminar outras marcas “de cara”? O que era essencial 

que esse novo automóvel tivesse? Para quem isso era essencial? Por quê? 
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• Quais foram os tipos/marcas de automóveis considerados e quais aqueles logo 

descartados? Por que razões? 

• Estas opções a serem consideradas e a serem descartadas foram consenso na família ou 

havia membros que discordavam de tais escolhas?  Como as pessoas da casa se 

posicionaram em relação a esta etapa?  Quem era mais a favor ou contra determinadas 

opções? 

• Houve negociações nesta etapa de decidir pela compra do automóvel e qual automóvel 

comprar?  (Depois) Houve concessões que alguns membros da família precisaram fazer 

para atender aos desejos de outros membros e vice-versa?  Se sim, como foi? 

• Vocês precisaram se informar ou sentiram a necessidade de se informar sobre as opções 

disponíveis?  Se sim, onde buscaram tais informações?  Quem foi que buscou que 

informação? Quem buscou mais informações?  As fontes de informação variaram de 

acordo com o membro da família ou não?  (ex: internet, concessionárias, jornais, revistas 

especializadas, testemunho de outras pessoas etc.). 

• No final, como se deu a decisão sobre o automóvel a ser comprado?  

o Quais foram os critérios que mais pesaram para a escolha? 

o Alguém teve a palavra final ou não? Se sim, quem?  Por que foi esta pessoa que 

teve a palavra final? 

o Qual foi a participação dos demais membros da casa?  Influenciaram de alguma 

forma, sentiram-se vitoriosas ou derrotadas? 

o E você, como se situa nesta história? 

• E especificamente sobre o local onde o automóvel foi comprado: 

o Como se deu a decisão sobre onde o automóvel seria comprado? 

o Alguém teve a palavra final ou não? Se sim, quem? Por que foi esta pessoa que 

teve a palavra final? 

o Qual foi a participação dos demais membros da casa? Influenciaram de alguma 

forma ou não? 

o E você, como se situa nesta história? 

O TRANSPORTE ATÉ A COMPRA 

Agora vamos falar sobre o dia em que vocês se dirigiram para o local em que compraram o 

automóvel... 

• Quem foi no dia de fechar o negócio/ de comprar o automóvel?  Por que estas pessoas 

foram? E por que as demais pessoas da casa não foram (para quem não foi)? 
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• Como esta(s) pessoa(s) foi(ram)? (ex: dirigindo, de transporte público). 

• (Caso tenham ido de automóvel) Foram todos juntos no mesmo automóvel ou não? 

• E na volta? Já voltaram com o automóvel novo ou não?  Se sim: 

o Quem veio dirigindo? 

o Houve alguma “disputa” para ver quem viria dirigindo ou não?  Houve alguma 

negociação neste sentido? Se sim, como foi? 

A COMPRA DO AUTOMÓVEL 

Agora vamos falar sobre a compra do automóvel... 

• Como foi feita a compra? Descreva o dia da compra do automóvel.  

• Vocês compraram em concessionária ou em outro lugar?  Por quê? 

• Antes de decidirem sobre a concessionária na qual iriam comprar, chegaram a visitar 

outras?  Se sim, quantas e quais?  E por que, ao final, decidiram por esta concessionária 

em específico? 

• O que é importante na escolha da concessionária? (Depois) O que é imprescindível que 

ela ofereça? E o que não é tão imprescindível, mas ainda assim é importante?  E o que não 

importa tanto? 

• O quanto o atendimento prestado pela concessionária foi ou não um fator decisivo 

para a compra?  (Depois do espontâneo, estimular) 

o Tem gente que recebeu um atendimento tão bom em alguma experiência 

anterior de compra que na próxima compra de automóvel levou isto como um 

fator muito importante em sua decisão (ex: até em pé de igualdade com a 

própria marca a ser escolhida). Isto também pode ocorrer quando se busca 

informações sobre os potenciais automóveis a serem comprados, ou seja, o 

atendimento de uma determinada concessionária é tão bom que passa a ser um 

fator bem importante na hora de escolher. 

Como foi isto com vocês?  Alguma experiência anterior ou presente com 

alguma concessionária contou positivamente ou negativamente para a escolha 

do novo automóvel?  Como foi? 

• Houve alguma negociação com a concessionária ou não?  Como a concessionária se 

posicionou? Quais foram as condições? 

• O que foi decisivo para que a compra se concretizasse? 
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• Quem de vocês ficou à frente das negociações com a concessionária?  E como foi o papel 

dos outros membros da família nesta etapa?  Preferiram apenas assistir, influenciaram ou 

outra postura?  

• O que foi decisivo para que vocês aceitassem a oferta? 

• Quem fechou, definitivamente, o negócio? Por quê? 

• Como o automóvel foi pago? 

• Quem pagou/ quem ficou responsável pelo pagamento?  Apenas uma pessoa da família ou 

mais?  Se mais: como se deu a divisão? 

• (Para quem comprou em concessionária) Como você sentiu o tipo de atendimento 

prestado pela concessionária no momento em que foram buscar o automóvel? (Depois) 

Você acha que mantiveram o mesmo padrão de antes da venda efetiva ou algo mudou 

após a compra?  Dê suas impressões. 

• Em relação ao automóvel antigo (caso não tenha saído espontaneamente): 

o Para quem foi vendido? 

o Ele entrou na negociação na concessionária ou não?  Como foi? 

o Em que condições? 

o Quem da sua família ficou mais à frente deste processo de vender o automóvel 

antigo? E como foi o papel dos outros membros da família nesta etapa? 

o Como foi a avaliação desse automóvel? Onde foi realizada? Por quê? 

o Quem levou o automóvel para avaliar? Mais alguém participou? 

O ESTOQUE DO AUTOMÓVEL 

Agora vamos falar sobre os cuidados com o automóvel... 

• Onde o automóvel fica guardado? 

• Como são os cuidados com o automóvel? 

• Quem é responsável pelo o quê em termos de cuidados com o automóvel? (Primeiro 

deixar  espontâneo e depois estimular): 

o Onde vocês abastecem o automóvel? Quem é responsável pelo abastecimento? 

Com o próprio dinheiro ou não?  Quem lembra que é necessário abastecer é a 

mesma pessoa que de fato abastece ou não? Como é? Que tipo de combustível 

vocês colocam? Por quê? Quem decidiu colocar esse combustível? 

o Quem limpa o automóvel?  Em casa mesmo ou manda limpar fora/paga um 

profissional? Se a última opção, quem paga?  Quem lembra que é necessário 
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limpar o automóvel é a mesma pessoa que de fato limpa/manda limpar ou não? 

Como é? 

o E a revisão, alguém é responsável?  Quem leva para a revisão?  Quem lembra que 

chegou a hora de mandar o automóvel para a revisão é a mesma pessoa que de fato 

o leva ou não? Como é? Onde vocês realizam a revisão? 

o Outros cuidados como troca de óleo ou calibragem de pneus. Quem é o 

responsável? Quem lembra que está na hora de fazer? Onde vocês realizam esses 

serviços? 

o OBS: Nas questões relativas à revisão, troca de óleo, calibragem e afins, entender 

quais os critérios determinantes para irem à concessionária para tais serviços vocês 

irem a outros locais, à la Rede Manaus, por exemplo. 

o Como foi a experiência na concessionária nessa ocasião? O padrão de atendimento 

da concessionária se manteve ou não nesses casos? 

O USO DO AUTOMÓVEL 

Vamos falar sobre o uso do automóvel... 

• Como o automóvel é usado? Quem usa o automóvel em que momentos do dia (explorar 

durante a semana e aos fins de semana)? 

• Alguém controla o uso do automóvel ou não?  Se sim, quem? Como se dá isto? 

• Quem usa?  Alguém tem sempre prioridade ou em alguns momentos específicos? Como 

é? (Depois) Quem sai de dia e quem sai à noite? 

• Acontecem “negociações” entre os membros da casa para estabelecer quem usará o 

automóvel? Se sim, como é? 

• E impasses, ocorrem ou não? Se sim, como são e quem normalmente está envolvido?  E, 

nestas situações, de quem é o “voto de minerva”? 

• Cada pessoa normalmente tem seus “rituais” e “manias” quando sai com o automóvel (ex: 

tem gente que só dirige de óculos escuros, tem gente que só ouvindo música, tem gente 

que fala ao celular e tantos outros hábitos). 

o Como é isto na sua casa em relação ao novo automóvel?  Quem tem qual 

“mania”/ qual “hábito”? 

o Isto acontece apenas quando a pessoa está sozinha ou também quando o 

automóvel está mais cheio? 

o Esta “manias”/ “hábitos” às vezes geram impasses ou pequenas discussões 

entre os membros da família? Se sim, como são resolvidos. 
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o (Caso não tenha surgido espontaneamente) E você, quais são seus hábitos e 

manias ao dirigir este automóvel? 

O FUTURO DESCARTE 

Por fim, vamos falar sobre o futuro deste automóvel... 

• Quando você acha que será o momento de trocar este automóvel?  (Depois) O que 

sinalizará que chegou a hora de se desfazer e partir para outra? 

• Daqui a quanto tempo você imagina que isto acontecerá? 

• E de quem da família você imagina que esta vontade partirá? 

Vamos falar agora, brevemente, sobre o descarte do automóvel anterior: 

• Como você se sentiu na hora de vender o seu automóvel antigo?  (Deixar espontâneo e 

depois perguntar): 

o Houve sentimentos positivos (ou seja, você se sentiu bem porque...)? Se sim, 

quais? 

o Houve sentimentos negativos (ou seja, você se sentiu mal porque...)? Se sim, 

quais? 

•  (Para todos) No final das contas, tem gente que acha que a hora de vender o automóvel 

antigo é um momento mais racional, ou seja, em que é preciso se desfazer do automóvel, a 

um preço compatível. Já para outras pessoas, acaba sendo um momento também muito 

emocional, ou seja, em que é preciso se desfazer do automóvel do qual se esteve junto ao 

longo dos últimos anos. Como foram vocês em relação a isto? 

• (Apenas para quem vendeu o automóvel para uma concessionária) Vocês acham ou não 

que a concessionária entendeu este seu estado de espírito? Por que sim e por que não?  

Como deveria ter sido? 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

• Para fechar: há algo que nós não tenhamos comentado sobre este processo de compra do 

novo automóvel e que você acharia importante complementar?  Por favor, sinta-se à 

vontade. 

Agradecer e chamar o próximo entrevistado 
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APÊNDICE - QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTAS QUANTITATIVAS 

 

P.1 _ Qual a sua idade? 
1.  ________ (PREENCHER) Se maior que 29 anos, ENCERRAR. 

P.2 _ Qual o seu sexo? 
1.  Masculino 
2.  Feminino 
P.3 _ Qual a sua escolaridade? 
1.  Universitário completo 
2.  Universitário cursando 
3.  2º Grau completo 
4.  Ginásio completo/ 2º grau cursando 
5.  Primário completo/ Ginário cursando 
P.4 _ Atualmente, você tem alguma fonte de renda? Qual? 

1.  Sim, estágio remunerado 
2.  Sim, estágio não remunerado 
3.  Sim, trabalho 
4.  Não 
5.  Não sabe  

P.5_ Atualmente você mora: 
  1.  Sozinho(a)  
  2.  Com amigos(as)  
  3.  Com os pais 
  4.  Casado(a) / morando junto ........................... ENCERRE 
P.6_ Ao todo, quantos filhos são na família e que moram na sua residência? 

  1.  Sou filho único 
  2.  2 filhos, contando comigo 
  3.  3 filhos contando comigo 
  4.  4 filhos contando comigo 
  5.  Mais de 4 filhos contando comigo 
P.7 _ Você é habilitado para conduzir automóveis? 
  1.  Sim 
  2.  Não 
P.8 _ Nos últimos anos foi adquirido algum automóvel zero km em sua residência? 
  1.  Sim 
  2.  Não .................................................ENCERRE 

P.9 _ Qual a marca/modelo deste automóvel? 
Marca _______________________   Modelo ________________________ 
P.10 _ Com relação à marca deste novo automóvel, você diria que: 

1.  Em sua residência, já teve mais de 1 automóvel desta marca   
2.  Em sua residência sempre teve automóveis desta marca 
3.  Em sua residência, é o primeiro automóvel desta marca 
4.  Não sabe / não lembra 
P.11 _ Quem é o principal usuário/motorista deste automóvel? 

1.  Você   
2.  Seu pai 
3.  Sua mãe 
4.  Seu irmão / irmã 
5.  Outro (especificar) ____________________ 
P.12 _ Este automóvel é de uso: 

1.  Individual (de uso exclusivo)    
2.  Compartilhado (para uso de 2 pessoas ou mais) 
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P.13 _ Assinale se o automóvel é utilizado para os seguintes fins: 
1.  Ir para o trabalho todos os dias 
2.  Ir ao supermercado fazer compras 
3.  Levar os filhos à escola, cursos e demais atividades 
4.  Sair à noite para baladas 
5.  Sair com a família nos fins de semana 
6.  Sair com o namorado (a) 
7.  Para viajar nos finais de semana 
P.14 _ Ao todo, há quantos automóveis em sua residência? 
1.  Apenas 1   
2.  2 automóveis 
3.  3 automóveis 
4.  4 automóveis 
5.  5 ou mais automóveis 
Vamos falar sobre o processo inicial da compra do automóvel zero km adquirido. Por favor, 
considerando as pessoas que moram em sua residência, assinale qual ou quais delas participaram de 
cada etapa do processo de compra de acordo com os itens abaixo: 
P15. De quem partiu a idéia de 
comprar o automóvel   

 
  EU 

 
 MEU 

PAI 

 
 MINHA MÃE 

 
 MEU 

IRMÃO/Ã 

 
 OUTRO 

 
 NÃO 

SABE 
P16. Quem pesquisou informações 
sobre opções de modelos e marcas 
de automóveis 

 
  EU 

 
 MEU 

PAI 

 
 MINHA 

MÃE 

 
 MEU 

IRMÃO/Ã 

 
 OUTRO 

 
 NÃO 

SABE 

P17. Quem pesquisou informações 
em revistas e jornais 

 
  EU 

 
 MEU 

PAI 

 
 MINHA  

MÃE 

 
 MEU 

IRMÃO/Ã 

 
 OUTRO 

 
 NÃO 

SABE 
P18. Quem pesquisou informações 
na internet 

 
  EU 

 
 MEU 

PAI 

 
 MINHA 

MÃE 

 
 MEU 

IRMÃO/Ã 

 
 OUTRO 

 
 NÃO 

SABE 
P19. Quem pesquisou informações 
através de amigos 

 
  EU 

 
 MEU 

PAI 

 
 MINHA 

MÃE 

 
 MEU 

IRMÃO/Ã 

 
 OUTRO 

 
 NÃO 

SABE 
P20. Quem pesquisou através da 
televisão (programas 
especializados, propagandas) 

 
  EU 

 
 MEU 

PAI 

 
 MINHA 

MÃE 

 
 MEU 

IRMÃO/Ã 

 
 OUTRO 

 
 NÃO 

SABE 

P21. Quem pesquisou visitando 
concessionárias 

 
  EU 

 

 
 MEU 

PAI 

 
 MINHA 

MÃE 

 
 MEU 

IRMÃO/Ã 

 
 OUTRO 

 
 NÃO 

SABE 

Responda o grau de influência de cada membro da família dentro do processo de compra, numa escala de 
0 a 10, em que 0 significa “não teve nenhuma influência” e 10 “teve influência muito alta”.  
P22.  você __________   1.      2.      3.      4.      5.      6.      7.      8.      9.      10.                                            
P23.  seu pai ________   1.      2.      3.      4.      5.      6.      7.      8.      9.      10.                             
P24.  sua mãe________  1.      2.      3.      4.      5.      6.      7.      8.      9.      10.                                            
P25.  seu irmão/ã _____ 1.      2.      3.      4.      5.      6.      7.      8.      9.      10.                                            
P26.  Outro (especificar) 1.      2.      3.      4.      5.      6.      7.      8.      9.      10.                                            
 
P.27 _ Quem tomou a decisão final da compra? Em caso de decisão conjunta, marque as pessoas que 
decidiram juntas.  
1.  você   
2.  seu pai  
3.  sua mãe  
4.  seu irmão/ã                                             
5.  Outro (especificar) _______________________ 
P.28 _ Considerando a sua opinião com relação a esta compra e as suas atitudes e participação no 
processo de compra, você agiu:  
1.  em concordância com os membros da família   
2.  indiferente 
3.  em oposição aos membros da família 
4.  não sabe / não lembra 
O proprietário do automóvel permitiu que a família escolhesse ou opinasse em alguns itens do 
automóvel? Favor assinalar para cada item o nível de influência de cada membro familiar considerando 
a escala de 0 a 10, em que 0 significa “não teve nenhuma influência” e 10 “teve influência muito alta”.  
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EU 

 
MEU PAI 

 
MINHA 

MÃE 

 
MEU 

IRMÃO/Ã 

OUTRO 
(Especificar) 

____________
_____ 

P29. Influenciou na escolha da 
marca 

       

P30. Influenciou na escolha do 
modelo 

      

P31. Influenciou na escolha do 
tipo de motorização do automóvel  

       

P32. Influenciou na cor do 
automóvel 

      

P33. Influenciou no tipo de 
automóvel (popular, sedan, perua, 
esportivo, etc.) 

      

P34. Influenciou na escolha do ar 
condicionado 

 Automóvel 
não possui 

     

P35. Influenciou na escolha da 
direção hidráulica 

 Automóvel 
não possui 

     

P36. Influenciou na escolha dos 
vidros e travas elétricas 

 Automóvel 
não possui 

     

P37. Influenciou na escolha do 
equipamento de som 

 Automóvel 
não possui 

     

Vamos falar sobre a fase final da compra do automóvel zero km adquirido. Por favor, considerando as 
pessoas que moram em sua residência, assinale qual ou quais delas participaram de cada etapa do 
processo de compra de acordo com os itens abaixo: 
P38. Quem participou da 
negociação de preço na 
concessionária 

 
  EU 

 
 MEU PAI 

 
 MINHA MÃE 

 
 MEU IRMÃO/Ã 

 
 OUTRO 

(especificar) 
__________
_____ 

P39. Quem pagou o automóvel  
  EU 

 
 MEU PAI 

 
 MINHA MÃE 

 
 MEU IRMÃO/Ã 

 
 OUTRO 

(especificar) 
__________
_____ 

P40. No dia de fechar o pedido do 
automóvel, quem foi na 
concessionária 

 
  EU 

 
 MEU PAI 

 
 MINHA MÃE 

 
 MEU IRMÃO/Ã 

 
 OUTRO 

(especificar) 
__________
_____ 

P41. No dia de buscar o 
automóvel, quem foi na 
concessionária 

 
  EU 

 
 MEU PAI 

 
 MINHA MÃE 

 
 MEU IRMÃO/Ã 

 
 OUTRO 

(especificar) 
__________
_____ 

P.42 _ Qual a renda familiar, considerando o rendimento total de todas as pessoas que trabalham em sua 
residência? 
  1.  Até 2 mil reais   
  2.  De R$2.001 a R$3.000 
  3.  De R$3.001 a R$4.000 
  4.  De R$4.001 a R$5.000 
  5.  De R$5.001 a R$6.000 
  6.  De R$6.001 a R$7.000 
  7.  De R$7.001 a R$8.000 
  8.  De R$8.001 a R$9.000 
  9.  De R$9.001 a R$10.000 
10.  De R$10.001 a R$15.000 
11.  De R$15.001 a R$20.000 
12.  Acima de R$20.000 
13.  Não sabe 

 
 
 


