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Resumo:  
 
A compreensão do comportamento do consumidor tem se tornado um fator 
preponderante para a elaboração das estratégias e táticas empresariais, e essa 
premissa já é notadamente relevante tanto na academia quanto no meio 
empresarial. No entanto a complexidade do tema pode se tornar um dificultador 
para estudiosos e gestores, alguns obstáculos tornam-se perceptíveis ao 
interpretar e analisar o consumo feminino de produtos de moda, por exemplo. 
Buscando elucidar um pouco mais os fatores relacionados ao comportamento de 
consumo feminino de moda este trabalho se propõem a analisá-lo a partir da 
aplicação da Teoria do Comportamento Planejado (Theory of Planned Behavior) 
no cenário brasileiro. Dessa forma os objetivos pretendidos com a elaboração 
deste estudo consistem em identificar os antecedentes que explicam o 
comportamento do consumidor feminino de moda segundo a teoria escolhida; 
elaborar um modelo de questionário adequado a Teoria do Comportamento 
Planejado direcionado ao consumo feminino de moda no cenário brasileiro; testar 
as propriedades psicométricas e a validade da mensuração do instrumento no 
mercado brasileiro; e por fim testar o modelo escolhido verificando seu poder de 
explicação dos antecedentes do comportamento da consumidora de moda. A 
metodologia da pesquisa compreendeu uma survey realizada com 280 mulheres 
residentes de Belo Horizonte e região metropolitana. A partir da coleta dos 
questionários partiu-se para a caracterização da amostra, a análise descritiva dos 
dados e a validação das escalas de mensuração (abrangendo a análise 
exploratória dos dados e a fidedignidade das medidas do instrumento). Através da 
análise do modelo nomológico constatou-se a existência da relação linear positiva 
entre os construtos propostos pelo modelo. A combinação destes construtos 
conduzem a formação da intenção comportamental, no entanto o modelo escolhido 
demonstrou um poder de explicação relativamente baixo, explicando apenas 
29,5% da intenção comportamental feminina de consumir produtos de moda. A 
partir das análises feitas este trabalho contribui para a tomada de decisão de 
gestores no que diz respeito a formulação de estratégias e táticas empresariais, 
uma vez que essas devem ser orientadas pelas crenças de seus consumidores. 
Além disso, contribui com futuros estudos que visem aplicar a Teoria do 
Comportamento Planejado no cenário brasileiro, e mais especificamente 
relacionado ao consumo feminino de moda. 
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