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Resumo:  
 
O intuito deste estudo é a avaliação e a validação da escala Consumer Styles 
Inventory (CSI), criada pelos americanos Sproles e Kendall em 1986, e que já foi 
replicada em inúmeros países. Esta pesquisa investigou os estilos de tomada de 
decisão das consumidoras adultas, já que as mulheres ainda são alvo de poucos 
estudos, apesar de influenciarem a maior parte das decisões de compra feitas no 
Brasil. A teoria que serviu de base para este trabalho incluiu a sociologia do consumo, 
o comportamento do consumidor e o processo decisório de compra com as suas 
variáveis influenciadoras, tipos de tomada de decisão e solução de problemas. 
Também foram tratados os estilos de tomada de decisão e o CSI, tanto no contexto do 
público geral quanto das consumidoras. Baseados em uma amostra de 513 mulheres, 
entre 21 e 59 anos, moradoras de Minas Gerais, os dados foram submetidos à Análise 
Fatorial Exploratória. Os resultados indicam a validação de todos os fatores da escala 
original mais a geração de um novo fator que se desmembrou de um já existente, 
assim como algumas exclusões de sentenças. Foram estabelecidas comparações 
entre o comportamento das mulheres solteiras e casadas, a partir de uma nova 
solução fatorial pelo estado civil da amostra. Os mesmos nove fatores foram 
encontrados com índices satisfatórios e as mesmas frases foram excluídas. Para as 
solteiras a análise explicou 62,7% da variância total e para as casadas a explicação 
total foi de 64,8%. 
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