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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. 
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